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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 8 februari 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Per-Arne Öhman (M), deltar på distans 
Fred Rydberg (KD), deltar på distans 
Agneta Hägglund (S), deltar på distans 
Helene Cranser (S), deltar på distans 
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 
Sven-Olov Dväring (S), deltar på distans 
Owe Fröjd (Båp) 
Michael Rubbestad (SD), deltar på distans 
Thomas Moore (SD), deltar på distans 
Christian Nordberg (-), deltar på distans §§ 1-3, 5-19, 21-43 
Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M), deltar på distans 
Mats Engelmark (C), deltar på distans 
Gunilla Alm (L), deltar på distans, tjänstgör för Christian Nordberg (-) § 4, och § 
20 
Lars-Göran Bromander (S), deltar på distans 
Eva Staake (S), deltar på distans 
Sven Erkert (S), deltar på distans 
Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans 

  
Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör 

Jessica Boqvist, ledningssamordnare 
Caroline Löf, kanslichef, deltar på distans 
Krister Nilsson, VA-chef, deltar på distans §§ 1-3 
Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, deltar på distans 
Mats Ståhl Elgström, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Anna Atterlöf, tf. plan- och exploateringschef, deltar på distans  
Andreas Lagerström, planarkitekt §§ 1-18 
Annika Kieri, samhällsplanerare, §§ 5-18 
Anton Karlsson, planarkitekt, §§ 5-18 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef § 15 
Stella Gudmundsdottir, supporttekniker 
Sara Widströmer, kommunsekreterare 
 

Övriga Mats Norrbrand, VD Håbohus, deltar på distans § 4 
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Christian Nordberg (-), ordförande Håbohus, deltar på distans § 4 
Gustaf af Jochnick (M), ledamot Håbohus, deltar på distans § 4 
Michel Fatehnia, Kian properties, deltar på distans §§ 1-2 
David Madeling, Preservia, deltar på distans §§ 1-2 

  

Justering  
Justerare Owe Fröjd (Båp), Helene Zeland Bodin (C) 

Tid och plats Torsdagen den 11 februari 2021, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-21, 23-39, 41-42 
  
Ajournering § 4, 6 minuter för teknisk paus 

§ 19, 45 minuter för lunch 
§ 25, 2 minuter för partiöverläggningar 
§ 33, 2 minuter för partiöverläggningar 

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

Helene Zeland Bodin 
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§ 1 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Owe Fröjd (Båp) och Helene Zeland Bodin (C) 
till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med följande 
tillägg/ändringar 

Tillägg:  
- Upptagning av lån 
- Trafikanalys 
- Arbetsordning, motioner och medborgarförslag.  

Ändring:  
- Kommundirektörens informationspunkt behandlas sist på dagordningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendena "Upptagning av lån" och 
"Trafikanalys" 

Owe Fröjd (Båp) anmäler ärendet "Arbetsordning, motioner och 
medborgarförslag"  

______________ 
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§ 2 Dnr 63023  

Information från Preservia 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
David Madeling från Preservia informerar om företagets nuvarande 
verksamhet i kommunen och ambitioner att fortsätta investera i kommunen. 
Information ges i förhållande till detaljplan 449 Bista 3:6, vilken är under 
framtagande.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 3 Dnr 2020/00462  

Informationsärende: Kapacitet VA-anläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör, samhällsbyggnadschef 
och VA-chef att skyndsamt gå vidare med utredningar med grund i de VA-
utredningar som presenterades i april 2018.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har tagit fram en nulägesanalys för att få en helhetsbild 
av hur hela VA-kapaciteten ser ut i dagsläget och belysa eventuella problem 
som finns och behöver åtgärdas för att kommunen ska kunna växa.  

Tekniska nämnden överlämnar, genom beslut 2020-12-03 § 141 
informationen till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslut TN § 141 2020-12-03 

Nulägesanalys, kapacitet VA-anläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören, samhällsbyggnadschef och VA-chef att skyndsamt gå 
vidare med utredningar med grund i de VA-utredningar som presenterades i 
april 2018 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med eget tilläggsyrkande och finner att så 
sker.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för kännedom 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
VA-chef 
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§ 4 Dnr 2020/00427  

Ägarsamråd med Håbohus 8/2 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ägarsamråd äger rum mellan kommunstyrelsen och Håbohus AB.  

Bolagets VD Mats Norrbrand föredrar och informerar bland annat om 

Uppdrag och arbetssätt 
• Håbohus ägardirektiv 
• Håbohus arbetssätt med affärsplan 
• Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet 

Investeringsverksamheten 
• Pågående och kommande projekt 
• Finansiering 
 
Ekonomisk utveckling 
• Håbohus ekonomiska utveckling 
• Strategi framåt  

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning från Håbohus VD      

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att gruppledarna ska behandla 
det framarbetade förslaget till ägardirektiv innan de beslutas av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.       

Jäv 
Christian Nordberg (-) anmäler jäv i detta ärende och deltar istället i 
egenskap av Håbohus ordförande. Gunilla Alm (L) tjänstgör i Christian 
Nordbergs (-) ställe.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 5 Dnr 2019/00423  

Arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning 
för mark och fastighetsförsäljning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att sambehandlas med 
ärendet om markanvisningspolicyn.  

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. Arbete pågår med att revidera Markanvisningspolicyn och 
förvaltningen avser att snarast återkomma med ett reviderat förslag. 
Kommunstyrelsen fattade den 23 november även beslut om 
delegationsordning och beslutade samtidigt att förvaltningen snarast skulle 
ta fram en arbetsordning för markanvisningar och en arbetsordning för mark 
och fastighetsförsäljningar.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 4 
Tjänsteskrivelse 
Markanvisningspolicy 2014 
KS beslut 23 november 2020, 
delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 
Arbetsordning för markanvisningar 
Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Uppdragslista 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 6 Dnr 2019/00449  

Informationsärende, Agenda 2030 för hållbar 
utveckling i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommunledningen har tillsatt en beredningsgrupp för Agenda 2030 som har 
startat sitt arbete under 2020. På kommundirektörens och 
kommunledningsgruppens uppdrag ska beredningsgruppen prioritera, 
utveckla, initiera och säkerställa att Håbo kommuns hållbarhetsarbete utgår 
från Agenda 2030, att det genomsyrar och är en självklar del av samtliga 
verksamheter. Deltagare i beredningsgruppen är representanter från samtliga 
förvaltningar och bolag. För att stärka arbetet med hållbar utveckling deltar 
Håbo kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- och 
utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och engagemang kring 
Agenda 2030.  

Vid en utbildningsdag som Glokala Sverige anordnade i Håbo november 
2019 överlämnade Svenska FN-förbundet en stafettpinne för Agenda 2030 
och de globala målen till Håbo kommuns kommundirektör. Stafettpinnen 
uppmuntrar till att ta ansvar för agendan. För att uppmuntra och 
uppmärksamma det arbete som utförs internt och externt kopplat till Agenda 
2030 och de globala målen är planen att denna stafettpinne ska varandra 
vidare internt till kommunens förvaltningar och bolag men även externt till 
företag och organisationer. Syftet med att skicka runt en stafettpinne för 
Agenda 2030 och de globala målen är även att höja kunskapen hos 
kommunens anställda samt medborgare om Agenda 2030 och deras roll 
i att uppfylla målen.  

Under 2020 har ett förslag till hållbarhetsstrategi för Håbo kommun tagits 
fram. Dialog har skett under våren och remiss under hösten. Arbete för ett 
antagande av strategin under 2021 pågår. Strategin är tänkt att gälla för 
kommunen geografiskt, men även för kommunens organisation. Aktörer i 
kommunen har bjudits in till att ge synpunkter på förslaget. 
Hållbarhetsstrategin är en revidering av miljöstrategin från 2015. Nya 
underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga 
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett 
tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. För att stärka och synliggöra genomförandet av kommunens 
miljö- och hållbarhetsarbete har kommunen som en aktör i länet valt att 
teckna hållbarhetslöften något som Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in 
aktörer i länet att göra.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 5 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 7 Dnr 2020/00374  

Informationsärende, utveckling av pendeltågstrafiken i 
Stockholm 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
ÅVS ”Utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm” har genomförts av 
Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen och WSP. Arbetet har 
pågått under cirka två års tid. Åtgärdsvalsstudien för utveckling av 
pendeltågstrafiken i Stockholm har haft som mål att skapa en gemensam 
planering för hur pendeltågssystemet på effektivaste sätt ska utvecklas för 
att kunna tillgodogöra sig den kapacitetsökning som Citybanan innebär, och 
för att möta den framtida samhällsutvecklingen i Stockholmsregionen. 

Åtgärdsvalsstudien har utgått från att pendeltågstrafiken måste uttryckas 
som ett system – pendeltågssystemet. När pendeltågssystemet beskrivs i ett 
systemperspektiv framgår även den viktiga slutsatsen att en åtgärd på en 
plats inte nödvändigtvis ger den största kapacitetsökningen på den platsen, 
utan möjliggör en trafikökning någon annanstans i systemet. En annan 
lärdom är att en åtgärd för en viss delkomponent kan kompensera för 
svagheter i en annan delkomponent. 

Åtgärdsvalsstudien har identifierat tätare pendeltågstrafik till Bålsta som en 
viktig åtgärd med stor betydelse för hela pendeltågssystemet. Bedömningen 
är att 15-minuterstrafik kan införas innan 2030. 

För att ta del av hela slutrapporten: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:trafikverket:diva-4404 
Systemutvecklingstrappan, se sid 91-92 
Paket 3: Bålsta finns beskrivet i slutrapporten, sid 101-103. 
Förslag till fördjupade utredningsuppdrag, sid 126-132 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 6 
Tjänsteskrivelse 
E-post, ” ÅVS Pendeltåg: Publicering och avslut”  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 8 Dnr 2020/00377  

Informationsärende, Överenskommelse om samarbete 
mellan Trafikverket och Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra hur Trafikverket Region Öst 
och Håbo kommun ska samverka för att uppnå sina respektive mål och 
ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö 
och hälsa. Perspektivet omfattar de fyra trafikslagen; väg, järnväg, sjöfart 
samt flyg. I de gemensamma åtagandena ingår bland annat att etablera och 
vidmakthålla praktiska samverkansformer samt att informeras om varandras 
verksamheter där beröringspunkter finns. 

Möten genomförs minst 2 gånger per år (en gång fysiskt och en gång 
digitalt) samt vid behov.  

Annika Kieri samordnar samarbetet från kommunens sida.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 7 
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse om samarbete med Trafikverket Region Öst 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 9 Dnr 2020/00375  

Informationsärende, Kommunvelometern 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometern 2020, 
vilket är ett hållbarhetslöfte som kommunen angett till länsstyrelsen. 
Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling 
under föregående år. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en 
kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa 
områden där det finns potential för förbättringar. Det finns en fördjupad 
resultatrapport för Håbo kommun (bifogas). 

Kommunvelometern bygger på kommunernas självrapportering av 
kontrollerbara uppgifter inom tre områden med totalt 90 möjliga poäng: 

1. Infrastruktur (30p) 
2. Information och marknadsföring (30p) 
3. Organisation (30p) 

Kommunerna delas upp i grupper baserat på antal invånare för att underlätta 
jämförbarhet mellan kommunerna: stora kommuner med fler än 100 000 
invånare, mellanstora kommuner med 50 000-100 000 invånare och små 
kommuner med färre än 50 000 invånare. 

Håbo kommun deltar för första gången i Kommunvelometern och får delad 
25:e plats av 40 deltagande kommuner med 56 poäng av 90 möjliga. 
Kommunens resultat är 8 poäng över snittet för gruppen små kommuner och 
ger Håbo en delad 3:e plats bland de 12 deltagande små kommunerna i årets 
Kommunvelometer. Håbo har särskilt starka resultat i jämförelse med andra 
kommuner i delområdet infrastrukturinvesteringar med 12,5 av 20 möjliga 
poäng. Förstagångsdeltagaren får även maxpoäng i delområdena 
infrastrukturåtgärder och organisatoriska åtgärder. För att ytterligare stärka 
sitt cykelfrämjande arbete bör kommunen satsa på att utveckla sin 
cykelpolitik, där kommunen får 2,5 av 10 möjliga poäng.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 8 
Tjänsteskrivelse 
Rapport för Håbo kommun Fördjupning av Cykelfrämjandets 
Kommunvelometer 2020 
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 10 Dnr 2020/00459  

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för 
Håbo kommun.  

Sammanfattning  
I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat 
av en motion framlagd av Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 

Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen 
för arbetet med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. 
Cykelstyret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra 
hur Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa 
goda förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i ledorden: 
säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar 
även på frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en 
hållbar utveckling av Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett 
prioriterat trafikslag vid planering, genom-förande samt drift och underhåll 
för att öka cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 
2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen 
för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för 
tekniska förvaltningen. Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda 
förvaltningar och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter 
från medborgare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal 
tillfällen. Dokumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 9 
Tjänsteskrivelse 
Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 
Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 
Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 
Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 11 Dnr 2021/00016  

Samverkansavtal för översyn av kollektivtrafiken i 
Bålsta tätort 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun tecknar samverkansavtal 
med Region Uppsala om översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort.  

Sammanfattning  
Behovet av hållbara resor inom tätorten Bålsta förväntas öka i takt med den 
växande befolkningen och kollektivtrafiken har en väsentlig roll för att 
möjliggöra att resor kan ske på ett hållbart sätt. Det lokala busslinjenätet 
behöver därför justeras efter Bålstas växande utmaningar och behov med 
nya målpunkter, och kollektivtrafiken måste samtidigt vara attraktiv och 
effektiv för att skapa en positiv resandeutveckling. Vi börjar med Bålsta då 
det är mycket som förändrats där sedan nuvarande trafik infördes. Därefter 
kan vi gå vidare med övriga tätorter. Vi har inte resurser att göra allt på en 
gång, dessutom är förutsättningarna helt olika.  

Håbo kommun och Region Uppsala har kommit överens om att gemensamt 
genomföra en översyn av kollektivtrafiken i Bålsta tätort. Det är viktigt att 
se hela resan, det vill säga även resan till och från hållplatsen/stationen. 
Genom att justera det lokala busslinjenätet och kombinera översynen med 
gång- och cykelåtgärder finns stor potential att öka både det kollektiva 
resandet i sig, men också det hållbara resandet i stort.   

Projektet syftar i sin helhet till att optimera och förbättra det nuvarande 
lokala busslinjenätet och nyttja befintliga resurser på bästa sätt, samt att 
stärka förutsättningarna för gång- och cykelresor där det inte är möjligt att 
bedriva en effektiv kollektivtrafik.  

Syftet med samverkansavtalet är att inleda och formera projektets 
samarbetsstruktur. En viktig framgångsfaktor handlar om att i ett första 
skede skapa en för parterna gemensam målbild och uppfattning av arbetssätt 
och förutsättningar. Båda parter har en viktig roll i kommande planerings- 
och genomförandeprocesser och en hållbar resandeutveckling ställer krav på 
gemensamma prioriteringar och samordning av genomförandet. 

Övergripande tidplan: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 10 
Tjänsteskrivelse 
Samverkansavtal 
Bilaga 1. Avgränsningsområde Bålsta tätort 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Region Uppsala 
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§ 12 Dnr 2020/00378  

Remiss av Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala 
län 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt skrivelse med 
dok.nr. 98945.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen har arbetat fram en remissversion av klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län. Denna är utsänd på remiss mellan den 1 
oktober 2020 och den 15 januari 2021.  

Håbo kommun har begärt förlängd svarstid till och med den 12 februari 
2021.  

Håbo kommun är positiv till det framtagna remissförslaget och har enbart 
synpunkter kring det som är skrivet om kommunen under rubriken ”Arbetet 
med klimatanpassning i länets kommuner”.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-05-25 § 11 
Tjänsteskrivelse 
Remiss ”Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län”, Länsstyrelsen 
Uppsala län  
Yttrande ”Remissyttrande över klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala 
län”  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se, ange diarienummer 
424-7498-2020 
Plan- och exploateringsavdelningen för kännedom 
 
 

 

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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§ 13 Dnr 2021/00012  

Anläggningar för besöksnäringar, Skokloster, 
Parkering 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att tillsammans med Statens fastighetsverk 
och Håbo pastorat medverka till byggandet av en ny parkeringsanläggning 
för personbilar vid Skokloster slott och kyrka genom ett arrendeavtal med 
markägaren. Samtidigt byggs och bekostas nio ställplatser för husbilar av 
extern part. 

2. Kommunstyrelsen godkänner en delfinansiering av parkeringen där 5/6 
av den årliga arrendevgiften bekostas av Statens Fastighetsverk och Håbo 
kommun med 81 000kr vardera under 10 år enligt finansieringsavtal i bilaga 
varefter en lägre arrendekostnad för marken inträder enligt arrendeavtal i 
bilaga. Håbo pastorat bidrar med 1/6 av den årliga arrendeavgiften med 31 
000kr. Kommunen fakturerar parterna enligt finansieringsavtal. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att projektet hanteras av tekniska 
förvaltningens gatu- och parkavdelning samt att ett tillägg på 81 000 kr för 
arrendeavgift tillförs årets driftsbudget för tekniska förvaltningen för att 
under 2021 år täcka kommunens andel av arrendekostnaden för parkeringen. 
Tekniska förvaltningen uppmanas att fortlöpande säkerställa att denna årliga 
arrendeavgift ingår i deras budget med de belopp som specificerats under 
punkten Ekonomiska konsekvenser och finansiering i tjänsteskrivelse 
daterad 2021-02-05 och bilagda avtal.   

Sammanfattning  
Skokloster slott med Stenhuset, kyrkan, Macken och värdshuset har under 
senare år utvecklats till ett besöksmål av stort internationellt, nationellt och 
regionalt intresse. Inte minst de alltmer ökande besökssiffrorna för området 
är ett tydligt tecken på detta. Under pandemiåret 2020 har antalet besökare 
till både slottet, områdets övriga anläggningar med park och Upplandsleden 
slagit alla tidigare rekord. Totalt antal besökare till hela Skokloster med 
slottet, kyrkan, värdshuset, slottsparken och Upplandsleden under 2020 har 
varit drygt 100 000 varav ca 44 000 besökt slottet. Även besökare som 
kommer sjövägen har ökat främst från Uppsala, Sigtuna och Knivsta-
området. Viss ökning av dagbesökare kan märkas även vintertid och då 
främst bilburna sällskap och grupper med långfärdsskridsko från den 
populära och plogade isleden på Mälaren. 

Kommunen har hittills varit engagerad i stöd till vissa aktiviteter, arrangerat 
tillfälliga festivaler som nationaldagsfirandet mm och projektstöd till 
hantverk och lokalt näringsliv. Under 2019 och 2020 har Håbo kommun 
planerat för en ny cykelväg mellan bostadsområdet Slottsskogen och Slottet, 
förbättrat Upplandsledens tillgänglighet samt tillsammans med Statens 
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Fastighetsverk (SFV) medverkat i en ny VA-anslutning till Slottet och 
parken. 

Under främst sommarhalvåret har slottets, kyrkans och Mackens parkeringar 
snabbt varit fyllda och bilar har parkerats oorganiserat på mindre lämpliga 
ytor i området vilket vållat stor olägenhet och irritation för näringsidkare, 
markägare, slottets verksamhet och besökare. Under hösten 2020 har 
Fastighetsverket byggt om vändplan och parkering vid kyrkan för en 
anpassning till UL:s busstrafik med ny hållplats vilket ytterligare begränsat 
ytan tillgänglig för parkering. Med tiden som antalet besökare har ökat har 
behovet av ytterligare besöksservice vuxit i form av busshållplats, 
parkeringsplatser, ställplatser för husbilar och offentliga toaletter. 

Parkeringen föreslås lokaliseras inom bekvämt gångavstånd från Kyrkan, 
Gula villan med vägkyrka, slottet, parken, Upplandsleden och stenhuset. 
Wc-byggnaden förläggs på SFV:s mark och parkeringen på enskild 
markägares mark.   

Ärendets behandling i kommunstyrelsen 

Efter arbetsutskottets sammanträde har förhandlingarna i ärendet fortgått. 
Detta har medfört ett reviderat förslag till beslut och därmed även en 
reviderad tjänsteskrivelse. Kommundirektör Mattias Jonsgården redogör för 
det reviderade förslaget vid kommunstyrelsens sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 12 
Tjänsteskrivelse 
Arrendeavtal för byggande och drift av parkeringsanläggning 
Avtal för medfinansiering av parkeringsanläggning    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till det reviderade förslaget till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller det 
reviderade förslag till beslut som kommundirektören redogjort för och 
finner att så sker.  
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Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:   
”Sverigedemokraterna välkomnar satsningarna på Skokloster och att 
tillgängliggöra vårt kulturarv för såväl våra egna invånare som besökare 
utifrån. Behovet av en parkering är stort och har så varit över en längre tid. 

Däremot hade vi hellre sett en lösning där etablerandet av en parkering inte 
gör intrång på strandskyddet, exempelvis genom att etablera en ny 
parkering genom en utökning till vänster av den redan befintliga 
parkeringsytan framför värdshuset.” 

  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Statens fastighetsverk, Cecilia Wretling 
Håbo Pastorat, Lars Berglund  
Fredrik von Essen, markägare 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 14 Dnr 2020/00311  

Köpeavtal för Dagab, Logistik Bålsta kvarter 4  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande köpeavtal för Dagab, 
Logistik Bålsta kvarter 4.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen träffade i juni 2019 ett markanvisningsavtal med Dagab. 
På basis av det träffade markanvisningsavtalet har ett köpeavtal upprättats i 
augusti 2020. Detta köpeavtal har inte villkorats av Kommunfullmäktiges 
godkännande för att möjliggöra Dagabs etablering i kommunen vilket inte 
var korrekt hanterat. Detta har inte följt den gängse processen. Det är 
således nödvändigt att kommunfullmäktige godkänner detta avtal.     

Det har varit viktigt och nödvändigt för Dagab att tidigt etablera sig och 
uppföra anläggningen i kommunen. De har både sökt och erhållit marklov 
för förberedande markarbeten. De har också begärt att kommunen ansöker 
om en tidig fastighetsbildning.  

Dagab har utfört, och utför fortfarande, markarbeten som enligt 
markanvisningsavtalet egentligen skulle ha legat på kommunen. I 
markanvisningsavtalet står det att exploatören ska betala 95 Mkr för marken 
till kommunen och att kommunen ska bekosta och utföra markarbeten upp 
till maximalt 20 Mkr. Eftersom Dagab utfört och bekostat dessa 
markarbeten har köpeskillingen jämkats till 79 Mkr i köpeavtalet (§5). 
Kommunen har således i förhållande till markanvisningsavtalet gjort en 
positiv uppgörelse.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 13 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal 
Markanvisningsavtal 
KS 2019-09-16 § 170 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 
eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
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Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:  

"Vi ser ytterst allvarligt på hanteringen av detta ärende och vi förutsätter 
att ärendet kommer att bli föremål för en granskning av våra revisorer, 
eftersom undertecknandet och hanteringen strider mot de reglementen som 
finns antagna av fullmäktige. Vi har efterlyst de verkliga kostnaderna för 
mellanskillnaden mellan 95 mkr till de underskrivna 79 mkr men har fått till 
svar att detta är svårt att kunna redovisa." 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi ser allvarligt på hanteringen av detta ärende, och det kommer därför bli 
föremål för en översyn av förvaltningen, eftersom hanteringen inte följt 
fastslagna processer för hur förvaltningen driver ärenden framåt genom 
processen.”  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 15 Dnr 2021/00015  

Slutrapport av exploateringsprojekt Väppeby Äng 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutrapporten för 
exploateringsprojektet Väppeby äng.  

Sammanfattning  
För att möjliggöra nya bostäder i enlighet med två detaljplaner inom 
Väppeby Äng har kommunen byggt ut erforderlig infrastruktur avseende de 
allmänna anläggningarna inom området. Berörda detaljplaner är detaljplan 
”Del av Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218” (dpl. 425) samt ”Del av Väppeby 
6:1” (dpl. 429) där BoKlok respektive Håbohus har köpt mark av 
kommunen och uppfört bostäder. Inom området har även en förskola 
uppförts.  

De allmänna anläggningarna handlar om va-ledningar, gator, gång- och 
cykelvägar samt en mindre park. Entreprenaden har genomförts som en 
totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som utförare.  

I den av kommunfullmäktige godkända exploateringsbudgeten från 2016 
bedömdes kostnader och intäkter ge ett överskott om cirka 12,1 miljoner 
kronor. Utfallet kom att bli 11,4 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 14 
Tjänsteskrivelse 
Slutrapport för exploateringsprojektet Väppeby Äng, projektnummer 9061.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 16 Dnr 2020/00317  

Inspel till ny länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län för perioden 2022-
2033 och 2022-2037 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till inspel till ny länsplan för 
Uppsala län.  

Sammanfattning  
Region Uppsala har påbörjat arbetet med att ta fram en ny länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Uppsala län för perioden 2022–2033 och 
2022–2037.  

Bakgrunden till att två perioder anges är att Trafikverket har fått i uppdrag 
av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för två alternativa 
planperioder. Regeringen har ännu inte lämnat några direktiv för arbetet 
med länsplanen men en viktig del är att samla in kommunernas behov och 
brister i transport-systemet.  

För att säkerställa att Region Uppsala har ett bra underlag inför arbetet med 
att ta fram en ny länsplan är det av stor vikt att länets kommuner inkommer 
med sina brister och behov längs med det statliga vägnätet.  

I dagsläget saknar Region Uppsala besked om inriktning och ekonomiska 
planeringsramar. Besked om detta kan tidigast ges i samband med 
kommande infrastrukturproposition eller i direktivet till Region Uppsala.  

Bifogat dokument innehåller kommunens prioriterade brister och behov 
inför kommande länsplan.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 14 
Tjänsteskrivelse 
Dokument med prioriterade brister och behov i transportsystemet för Håbo 
kommun 
Brev från Region Uppsala daterat 2020-11-13 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018–2029 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Registrator.ktf@regionuppsala, ange diarienummer TS2020-00374 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
 
 

 

mailto:Registrator.ktf@regionuppsala
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§ 17 Dnr 2020/00475  

Remiss av förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 
dok.nr. 99170.  

Sammanfattning  
Uppsala kommun har översänt förslag till program för bostadsförsörjningen 
2021-2024 samt tillhörande handlingsplan till Håbo kommun för 
synpunkter.  

Håbo kommun anser att programmets regionala perspektiv kan utvecklas, 
samt att frågan om samverkan mellan kommuner gällande 
bostadsförsörjningsfrågan bör lyftas.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 16 
Tjänsteskrivelse 
Remiss av förslag till program och handlingsplan för bostadsförsörjningen i 
Uppsala kommun, Uppsala kommun 
Yttrande över förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun 
Följebrev till remiss av förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun, Uppsala kommun 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2014, remissversion, Uppsala kommun 
Handlingsplan bostadsförsörjning, remissversion, Uppsala kommun 
Tjänsteskrivelse, förslag till program och handlingsplan för 
bostadsförsörjningen i Uppsala kommun, Uppsala kommun 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
kommunledningskontoret@uppsala.se (ange diarienummer KSN-2020-
00513) 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom  
 
 

 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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§ 18 Dnr 2021/00017  

Information från samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommunens nya samhällsbyggnadschef Mats Eriksson presenterar sig och 
informerar om följande:  

- Detaljplan Entré Lillsjön - omtag görs, då förslaget dragits tillbaka efter 
synpunkter från Länsstyrelsen. Nu ändras planen i syfte att hamna utanför 
strandskyddet. 

- Bovieran - Bovieran har avsagt sig den tidigare markanvisningen. Man 
arbetar därför vidare och ser över möjligheterna till andra lokaliseringar.  

______________ 
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§ 19 Dnr 2020/00470  

Budget och verksamhetsplan 2021, Kommunstyrelsens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreslagen budget för kommunstyrelsens 
verksamhet för 2021 

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att efter behov fördela 
investeringsbudgeten för inventarier, 500 000 kronor, inom 
kommunstyrelsens förvaltning. 

3. Kommunstyrelsen noterar att budgeten medför underskott med 28,4 
miljoner kronor och uppdrar till kommundirektören att vidta, och vid behov 
presentera, åtgärder för att nå budgetramen, i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslutade ekonomistyrprinciper.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram budget för år 2021 enligt de 
ramar som kommunfullmäktige beslutade i november. Verksamhetsplanen 
består i att arbeta med att uppnå kommunfullmäktiges tre mål.  

Driftbudgeten uppgår till 133,3 miljoner kronor, inklusive de verksamheter 
som nu överförs från andra nämnder. 28,4 miljoner kronor återstår att 
åtgärda för att verksamheten ska hållas inom budgetramen.  

Investeringsbudgeten uppgår till 219,9 miljoner kronor inklusive de 
verksamheter som nu överförs från andra nämnder.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 17 
Tjänsteskrivelse 
Budget och verksamhetsplan 2021, kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till budget och verksamhetsplan 2021, 
punkterna 1 och 3 samt att Kommunfullmäktige tillför Kommunstyrelsen 
ytterligare medel för verksamhetsåret 2021 så att en budget i balans uppnås. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att punkt 1 återremitteras för att revidera 
förslaget så att det i större utsträckning harmoniserar med 
Sverigedemokraternas politik.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om förslag till beslut punkt 
1 ska återremitteras eller behandlas idag och finner att punkten ska 
behandlas idag.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds 
(S) yrkande eller om arbetsutskottets förslag till beslut. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S), Sven-
Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning 

"Angående ärendet Budget och verksamhetsplan 2021. 

Vi har yrkat avslag på och reserverat oss mot förslaget till internbudget 
2021 och detta med anledning av att budgeten är fullständigt orealistisk och 
att det inte gjorts någon risk och eller konsekvensanalys av förslaget, 
dessutom ett budgetförslag som är – 28,4 mkr.  Budgetförslaget innebär en 
total kostnadsreducering för 2021 med 28,4 miljoner och för att 
budgetramen ska nås innebär det drygt 20 % i minskning. Dessutom så är 
förslaget till beslut i punkt 3 ”upp-drar till kommundirektören att vidta, och 
vid behov presentera, åtgärder för att nå budgetramen ” fullständigt 
horribelt. 

 Dessutom så strider budgetförslaget också mot de av Kommunfullmäktige 
antagna ekonomiska styrprinciperna som anger följande” Nämnden 
fastställer en budget utifrån de givna ekonomiska ramarna. När obalans 
råder mellan ekonomi respektive verksamhet i form av kvalitet eller 
kvantitet är det således ekonomi som är överordnat”, slut citat. Vi anser att 
detta budgetförslag är inget som vi kan ta ansvar för eller stå bakom, utan 
det får ”de styrande” och de som har medverkat till beslutet om ram för 
kommunstyrelsen i fullmäktige ta sitt fulla ansvar för, vi hade ett helt annat 
förslag till budget för kommunstyrelsen som presenterades i fullmäktige. 

Vi yrkar avslag till budget och verksamhetsplan 2021. 

Vi yrkar att Kommunfullmäktige tillför Kommunstyrelsen ytterligare medel 
för verksamhetsåret 2021 så att en budget i balans uppnås."   

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:  

"Då Alliansens och SD gemensamma budgetramar inte möjliggör en 
fungerande verksamhet yrkade vi avslag på förslaget. Även det faktum att 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

SD yrkade återremiss, och ej hade några egna förslag till besparingar för 
att komma in i ram är anmärkningsvärt, detta då de själva står bakom den 
beslutade budgetramen, men själva inte har en aning om hur den skall 
genomföras." 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för lunch i 45 minuter.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Samtliga budgetansvariga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 20 Dnr 2020/00448  

Tidplan budget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budget 2022, plan 2023-2024.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa budget för kommande år och en 
plan för de två följande åren. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till 
budget och en tidplan behövs för att säkerställa att budgeten blir klar i tid 
och att tillräckliga underlag finns. 

Förändringar mot 2021 års budgetprocess är att kommunstyrelsen beslutar 
om inriktningsramar i maj månad för nämnderna utifrån ekonomiska 
förutsättningar och planeringsförutsättningar. En budgetkonferens planeras 
under våren och en under hösten 2021 och de fackliga parterna får 
fortlöpande information av förvaltningarna om budgetförutsättningar för år 
2022 samt att facken (Komsam) bjuds in till budgetkonferenser både under 
våren och under hösten. 

Verksamhetsanalysen som förvaltningarna tidigare år lämnat under våren, 
ersätts med att den presenteras den 19 april på budgetkonferens med de 
förtroendevalda och facken (Komsam) och material från förvaltningarna 
överlämnas på konferensen alternativ att det skickas ut till deltagarna. 

Ytterligare en förändring är att förvaltningschefer har kontinuerlig dialog 
med sina nämnder om verksamhetsanalys utifrån kommunens resurs-
fördelning.  

Nämnderna lämnar ett yttrande till kommunstyrelsens inriktningsramar i 
september, för att få en bredare förankring av budgetunderlag. 

Beslut om kommunfullmäktiges mål, skattesats, definitiva ramar för 
driftbudget och investeringsbudget, finansiering/upplåning och 
ekonomistyrprinciper sker i november. 

Nämnderna beslutar om sin budget och verksamhetsplan i december.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 18 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
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§ 21 Dnr 2020/00468  

Äldreboende 2024, Hemställan om investeringsmedel 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige anslår investeringsbudget om 121 miljoner kronor 
för byggnation av ett nytt äldreboende på ”Åsen”, eller i andra hand på 
annan lämplig plats, totalt för åren 2021-2024. 

2. Den totala investeringsbudgeten fördelas enligt följande: år 2021 5,0 mkr, 
2022 40,0 mkr, år 2023 60,0 mkr och för år 2024 16,0 mkr. 

3. Finansieringen av investeringsutgiften om 121 mkr sker genom extern 
upplåning och beslutas av kommunfullmäktige då det blir aktuellt.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige äskat att 
fullmäktige anslår medel för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre, 
inriktning demens. Nämnden anför att andelen äldre i Håbo beräknas öka 
kraftigt och för att möta prognostiserade behovet behöver kommunen 
säkerställa fler platser i särskilt boende för äldre, inriktning demens.  

Nämnden förordar även en flytt av de särskilda boenden på Plommonvägen 
till det nya särskilda boende på Västerhagsvägen år 2022 då lokaler inte 
uppfyller kraven på ett modernt äldreboende, vilket leder till behov av ett 
ytterligare särskilt boende med inriktning demens, år 2024.  

Fastighetsavdelningen och lokalförsörjningschef har presenterat en förstudie 
gällande det äldreboende som planeras vara klart till år 2024. Av de tre 
alternativ som redovisas i förstudien förordar nämnden – inplacering Åsen.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 19 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll Vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-12-08 VON § 103 
Förstudie Särskilt boende för äldre daterat 23 november 2020 
Tjänsteskrivelse Socialförvaltning, 4982, daterad 2020-11-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: att platsen Åsen i beslutspunkt 1 ersätts med "Åsen 
eller annan lämplig plats" för att lämna möjlighet att vid behov använda 
annan plats för boendet.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med ändring enligt Owe Fröjds (Båp) 
yrkande och finner att så sker.  

Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att förtydliga i beslutet att Åsen 
är förstahandsalternativet.  

 

______________ 
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§ 23 Dnr 2021/00005  

Ekonomisk återrapportering  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Biträdande kommundirektör Mats Ståhl Elgström lämnar en kortfattad 
ekonomisk återrapportering. Detaljerad rapport kommer i samband med 
årsredovisningen.   

______________ 
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§ 24 Dnr 2021/00038  

Internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen och 
övergripande verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll av 
kommunstyrelsens verksamheter för år 2021.  

Sammanfattning  
En väl fungerade intern kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning 
och att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att 
ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa i 
ögonen bedrivs effektivt och säkert.  

För år 2021 har kommunstyrelsen identifierat nio risker inom sju olika 
processer att följa upp i nämndens internkontrollplan. Planen har tagits fram 
i dialog med kommunstyrelsens presidium.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plan för intern kontroll – 2021 (Kommunstyrelsen)   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Avdelningschefer/enhetschefer inom KS förvaltning 
Kvalitetsstrateg 
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§ 25 Dnr 2020/00381  

Granskning av ledning och styrning av intern kontroll 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att under år 2021 vidta 
åtgärder för att säkerställa att arbetet med kommunens interna kontroll är 
systematisk och ändamålsenlig redovisa en uppföljning av genomförda 
åtgärder till kommunstyrelsen i slutet av år 2021 

Sammanfattning  
KPMG har på uppdrag av Håbo kommuns revisorer genomfört en 
granskning av kommunens arbete med att säkerställa att den interna 
kontrollen bedrivs på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt samt att 
arbetet sker utifrån kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll. 

Utifrån granskningen är den sammanfattande bedömningen att 
internkontrollarbetet brister i ändamålsenlighet och systematik.  

Kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit i 
granskningen av kommunens interna kontroll och kommer att uppdra till 
förvaltningen att vidta åtgärder under år 2021.  

Yttrande 

Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s revisionsrapport – ”Granskning 
av kommunens ledning och styrning av intern kontroll”. I rapporten framgår 
ett antal brister vad gäller kommunstyrelsens ledning och styrning av den 
interna kontrollen. Rapporten pekar framförallt på brister i planering och 
uppföljning av den interna kontrollen, avsaknaden av en ändamålsenlig 
organisation för arbetet samt brister i samordning och stöd till kommunens 
nämnder. 

Kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit i 
granskningen av kommunens ledning och styrning av intern kontroll. En väl 
fungerade intern kontroll är väsentlig för att säkerställa att kommunen 
bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och bidrar till 
en ökad kvalitet och måluppfyllelse. God intern kontroll är även en viktig 
grund för att upprätthålla och stärka det allmänna förtroendet för politiskt 
styrda verksamheter. 

Inför verksamhetsår 2020 genomfördes en omorganisation inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Förändringen innebar bland annat att en 
kommunövergripande kvalitetssamordnare togs bort och att funktionen 
skulle implementeras i ekonomistyrningen. Tanken var att respektive nämnd 
och förvaltning själva, med stöd av stödjande enhet inom KS, skulle ta 
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ansvar för utvecklingen och samordningen kring arbetet med mål, kvalitet 
och intern kontroll. Under året har det dock upplevts som en brist att 
implementeringen inte har fungerat fullt ut och den samordnade funktionen i 
ekonomistyrningen uteblivit. Det har resulterat i att en del arbeten har 
avstannat. KPMG:s granskning pekar tydligt på att en samordnande 
funktion behövs för att driva utvecklingen kring och hålla ihop arbetet med 
bland annat kommunens internkontroll. Inför verksamhetsår 2021 har därför 
en kommunövergripande funktion åter tillsatts på kommunstyrelsens 
förvaltning under nuvarande biträdande kommundirektör. Den nytillsatta 
funktionen kommer att ansvara för samordningen av arbetet med 
internkontroll inom kommunen. 

I KPMG:s rapport finns ett antal rekommendationer föreslagna. Utifrån de 
föreslagna rekommendationerna kommer kommunstyrelsen att uppdra till 
förvaltningen att, tillsammans med nämnderna, vidta åtgärder för att 
säkerställa att arbetet med kommunens interna kontroll är systematisk och 
ändamålsenlig. Kommunstyrelsen ser det som önskvärt att KPMG under 
senare delen av 2021 följer upp de insatser och åtgärder som vidtagits.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 33 
Tjänsteskrivelse 
KPMG revisionsrapport - Granskning av kommunens ledning och styrning 
av intern kontroll 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande ändring av attsats 2 i arbetsutskottets 
förslag till beslut: Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att under år 
2021 vidta åtgärder enligt revisionens förslag och rekommendationer för att 
säkerställa att arbetet med kommunens interna kontroll är systematisk och 
ändamålsenlig redovisa en uppföljning av genomförda åtgärder till 
kommunstyrelsen i slutet av år 2021.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande 

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

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 2 minuter för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till Owe Fröjds 
(Båp) ändringsyrkande.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 
Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred 
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen arbetsutskottets 
förslag till beslut.    

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Bålstapartiet anser det som en självklarhet att Kommunstyrelsen borde 
vara mer tydliga och ödmjuka i sitt beslut, att det tydligt borde framgå i 
beslutet att Kommunstyrelsen skall följa revisionens förslag och 
rekommendationer. 

Tjänsteskrivelsen tar enligt Bålstapartiet inte höjd för revisionens alla 
förslag och rekommendationer som de framfört i sin skrivelse.” 

Protokollsanteckning 
Liselotte Grahn Elg (M) lämnar följande protokollsanteckning:  

”Politiskt fattade beslut ska genomföras – reglemente för interkontrollplan 
antogs av KF 2018-12-10. Att förvaltningen inte följer de reglementen som 
finns är allvarligt och ytterligare arbete utöver det som redan bedrivs måste 
ske.” 

Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Vi vill lämna följande protokollsanteckning med anledning av 
granskningsrapporten angående ledning och styrning av internkontroll. 
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Vi instämmer helt och fullt med revisorernas kritik och synpunkter av de 
brister som framkommit i granskningen. 

Vi vill påpeka följande: 

- Någon riskanalys har inte gjorts eller görs med tanke på den internbudget 
som beslutades. T.ex. med att ta bort tjänsten som kvalitetssamordnare. I det 
sammanhanget så sades att det skulle läggas på 
förvaltningarna/förvaltningscheferna och hanteras i beredningsgruppen 
verksamhetsstyrning och inte som det står i svaret att det skulle 
implementeras i ekonomistyrningen. 

- Likväl det påtalandet om utbildning av förtroendevalda. Vi har under de 
senaste sex åren inte genomfört någon utbildning för våra förtroendevalda i 
någon form vare sig i internkontroll eller i något annat.  

- Vi ser också allvarligt på de iakttagelser som revisorerna påtalar om ”De 
förtroendevaldas delaktighet i nämndernas risk-och väsentlighetsanalyser 
är i flera nämnder låg”. 

För detta bär naturligtvis respektive nämnd och dess ordförande ansvaret 
att inkludera övriga förtroendevalda i den processen. 

- Vi ser allvarligt på de anmärkningar som revisionen påpekat och vi delar 
den uppfattningen och ytterst så är det Kommunstyrelsens ordförande och 
kommunstyrelsen som bär det fulla ansvaret .  

- Vi är beredda att vidta åtgärder och ta ansvar för att få internkontrollen 
att fungera och följa de riktlinjer som finns och ska följas, eftersom vi är i 
opposition så har vi inte samma förutsättningar som ” de styrande” att ha 
den kontrollen och kunna leda styrningen som de har möjlighet till. 

- Vi anser vidare att de synpunkter/anmärkningar som våra revisorer 
påpekat i granskningen ska åtgärdas snarast. ”      

  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunrevisionen 
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§ 26 Dnr 2020/00451  

Revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige att antar reviderad version av dagvattenpolicy.  

Sammanfattning  
Kommunens dagvattenpolicy antogs i Kommunfullmäktige 2017-09-25. 
VA-avdelningen ansvarar för att aktualisera VA-policyn vid varje ny 
mandatperiod vilket innebär att dagvattenpolicyn i sitt nuvarande utförande 
behöver revideras. 

VA-avdelningen har granskat dagvattenpolicyn och föreslår att 
dagvattenpolicyn uppdateras på två områden: 

Ett förtydligande av dagvattenpolicyns syfte och mål. 

En uppdatering av vilken standard som ska gälla för flödesberäkningar och 
dimensioneringar (P110 från Svenskt Vatten 2016) i dagvattenutredningar i 
Bilaga 3 tillhörande dagvattenpolicyn.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 22 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 
Sammanfattning av förändringar i dagvattenpolicyn 
TN § 140 2020 
Förslag till dagvattenpolicy 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 27 Dnr 2020/00367  

Revidering av Tillväxtrådets reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreslaget reglemente för Tillväxtrådet att gälla 
från och med 2021-03-01.  

Sammanfattning  
Under våren 2020 har ansvaret för näringslivsarbetet inom Håbo kommun 
flyttas från Håbo Marknads AB till Näringslivsenheten, Kommunstyrelsens 
förvaltning. Reglementet bör med anledning av detta revideras för att 
stämma överens med organisationen.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 23 
Tjänsteskrivelse 
Reviderat förslag till reglemente för Tillväxtrådet.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tillväxtrådets ledamöter 
Författningssamling 
Bygg- och miljönämnden 
Tillväxtrådets sekreterare 
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§ 28 Dnr 2021/00037  

Korrigering av arvodesregler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att stycke 2 i § 16 utgår 
enligt nedan 

2. Kommunfullmäktige reviderar arvodesreglerna så att sista stycket i § 16 
uppdateras så att tidsfristen för att begära arvode ändras från 2 till 6 
månader.  

Sammanfattning  
Av kommunens arvodesregler framgår att justeringsarvode och 
sammanträdesarvode ska utgå automatiskt. Detta fungerar inte av 
redovisningsskäl, varför den förtroendevalde ändå behöver fylla i ansökan 
om justeringsarvode. 

För att arvodesreglerna ska överensstämma med faktiskt arbetssätt och för 
att minska risken för felaktigheter föreslås att arvodesreglerna revideras så 
att stycke 2 i § 16 (”Sammanträdesarvode och justeringsarvode enligt § 6 
och § 8 för protokollförda sammanträden utgår automatiskt och behöver inte 
begäras. Den förtroendevaldes närvaro och rätt till sammanträdesarvode 
respektive justeringsarvode fastställs genom upprop, eller via annan teknisk 
lösning, samt genom anteckning på protokollets förstasida.”) stryks.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 35 
Tjänsteskrivelse 
Nu gällande arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förslaget samt att sista stycket i § 16 
uppdateras så att tidsfristen om 2 månader andras till 6 månader.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande ändring av sista stycket i § 16: 
Ersättningsbegäran bör inlämnas snarast, dock bör man senast två (2) 
månader efter sammanträde eller förrättning inlämnat sitt yrkande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 
samt i övrigt på bifall till förslag till beslut.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med Liselotte Grahn Elgs (M) ändring 
eller arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) ändring och 
finner att Liselotte Grahn Elgs (M) ändring bifalles.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Då förtroendevald enligt Kommunallagen, Kap 4 § 12  har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst, och eventuella krav på ersättning 
styrs av Preskriptionslagen (1981:130) så strider beslutet med en 
tidsbegränsning på 6 månader mot nämnda lag, och skulle troligtvis inte 
klara en laglighetsprövning  

Ur proppen: 

Prop. 2016/17:171: Av paragrafen framgår att kommuner och landsting är 
skyldiga att ersätta de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som 
förtroendevalda förlorar när de fullgör sina uppdrag.  

Om den förtroendevalde har rätt till ledighet enligt 11 § har den 
förtroendevalde rätt till ersättning för det inkomstbortfall som uppstår på 
grund av ledigheten. Med ekonomiska förmåner avses förlorade pensions- 
och semesterförmåner samt exempelvis förlorad arbetslöshetsersättning och 
föräldrapenning som den enskilde förtroendevalde. 

Det är inte heller rimligt att en fritidspolitiker efter 6 månader skall missa 
sin lagstadgade ersättning för förlorad arbetsinkomst, och i praktiken få 
betala för att fullgöra den samhällsplikt som politiska förtroendeuppdrag 
utgör”  

______________ 
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§ 29 Dnr 2019/00113  

Handläggning av ärenden gällande vänortsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att även inbegripa vänorten 
Paide i Estland.  

Sammanfattning  
År 2020 var ett år då Håbo skulle arrangera vänortskonferens för att arbeta 
fram en ny handlingsplan för vänortsarbete med våra nordiska vänorter. I 
anslutning till det skulle vi anordna en ungdomsaktivitet. Vi planerade 
genomföra arrangemanget i anslutning till årets demokratidag med tema 
Agenda 2030. Planerna grusades på grund av pandemin som omöjliggjorde 
större samlingar och resor mellan våra länder.  

Vi tog då tillsammans med ansvariga tjänstepersoner i våra 
vänortskommuner tag i att gemensamt via digitala forum framarbeta denna 
bilagda handlingsplan för vänortsarbete för åren 2021-2025. 
Kommunstyrelsen förslås anta föreliggande handlingsplan.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 24 
Tjänsteskrivelse, KS 2019/00113 nr 98115 
Handlingsplan vänortsarbete 2021-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att även ingripa 
vänorten Paide i Estland.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande 

Christian yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

Agneta yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska återremitteras 
eller behandlas idag och finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdraglista 
Folkhälsosamordnare 
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§ 30 Dnr 2020/00454  

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2021 enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 
kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2021-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd 

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 
med de redovisningar av användningen av 2019 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 
kommunfullmäktige (KF 2020-09-28 § 106). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 
ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 
% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2021 års inkomstbasbelopp är 68 200 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 
Socialdemokraterna    252 340,00 kr  
Moderaterna    231 880,00 kr  
Sverigedemokraterna    190 960,00 kr  
Centerpartiet      88 660,00 kr  
Bålstapartiet      88 660,00 kr  
Liberalerna      68 200,00 kr  
Vänsterpartiet      68 200,00 kr  
Kristdemokraterna      47 740,00 kr  
Miljöpartiet      47 740,00 kr  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 24 
Tjänsteskrivelse 
Regler för partistöd (bifogas ej) 
KF 2020-09-28 § 106 
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 31 Dnr 2020/00461  

Informationsärende, Rapport från inspektion av 
Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna. 
Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen 
och även i övrigt sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska 
alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda registret över ärenden, 
dels stickprovsvis utvalda akter. 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen 
(Håbo kommun ingår i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 
Uppsala län). Rapporten tillställs kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, samt kommunrevisionen, för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 27 
Tjänsteskrivelse 
Information om inspektionsrapport 
Rapport: Tillsyn Uppsala 2020 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 32 Dnr 2020/00434  

Utredning kring reservkraft 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att utreda 
behov av reservkraft i kommunens fastigheter och verksamheter.  

Sammanfattning  
Även vid ett elavbrott behöver kommunen kunna upprätthålla 
samhällsviktiga verksamheter. Främst handlar det om att säkerställa liv och 
hälsa där både en fungerande dricksvattenförsörjning och möjlighet till 
värme och kommunikation är viktiga funktioner. 

Behovet av reservkraft bör utredas för att skapa en effektiv och långsiktig 
lösning där alla delar från förstudie till upphandling och även drift och 
underhåll omhändertas.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 28 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppdragslista 
Säkerhetschef 
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§ 33 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 
av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 
övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Som motiv för detta anför 
förslagsställaren bland annat att det dagligen är många barn som går denna 
väg och att kommunen ska ansvara för trygga skolvägar. 

Förslaget remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet 
föreslog nämnden fullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till bland annat:  

Såväl skyltning som sikt vid övergångsstället bedömdes vara god. 

Övergångsstället används inte specifikt för att ta sig till och från skola. 

Det förslag till beslut som skrevs fram med hänvisning till tekniska 
nämndens yttrande återremitterades av kommunstyrelsen, 2019-11-25 § 
270, då man menade att man borde se över andra alternativ till 
hastighetsbegränsande åtgärder. Tekniska nämnden beslutade då om ett 
uppdrag till tekniska förvaltningen, 2020-03-19 § 26, att genomföra 
alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället 
Stockholmsvägen 34. Uppdraget, som återrapporterades till nämnden, 2020-
10-29 § 124, innefattade åtgärder som var inkluderade i 2020 års arbete med 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna innebär att man: 

- förbättrat sikten över oskyddade trafikanter som nyttjar övergångsstället 
genom att ta bort den parkering på Stockholmsvägen som var närmast 
övergångsstället, 

- utformat refugen men påkörbar pollare och pyramidplattor så att de fordon 
som kommer från gamla Bålsta och ska svänga in till OKQ8 måste ta ut 
svängen längre ifrån gång-/cykelbanan och 

- tillgänglighetsanpassat övergångsstället med sinus- och kupolplattor för 
synskadade. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra i detta utan 
föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 29 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2018-11-12 
Tjänsteskrivelse KS 2019-10-22 
Protokoll KS 2019-11-25, § 270 – återremiss 
Protokoll TN 2020-03-19, § 26 
Tjänsteskrivelse TN 2020-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras i 2 minuter för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.   

 

______________ 
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§ 34 Dnr 2020/00426  

Utökat stöd till företagarna med anledning av 
Corona/covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla nedanstående förslag.  

Sammanfattning  
Många företag i Håbo genomgår just nu en kraftig ekonomisk nedgång med 
uteblivna intäkter och dessa förslag avser att lindra företagens utsatta 
situation. Det handlar om att tillfälligt minska företagens utgifter och att ge 
ökade möjligheter till ökade intäkter, till exempel att elever med 
distansundervisning får hämta lunch på restauranger på kommunens 
bekostnad eller att butiker tillfälligt flyttar ut sin försäljning utomhus.   

Med anledning av coronaviruset och de restriktioner som införts upplever 
företag i Håbo en mycket stark ekonomisk kris. De branscher som har 
drabbats hårdast finns inom besöksnäring, handel och transport. Följande 
förslag skulle innebära lättnader för Håbos företag och därmed ge dem 
bättre förutsättningar att fortsätta bedriva verksamhet så att arbetstillfällen 
och skatteintäkter finns kvar för framtiden.   

Förslag till beslut: 

• Alla förvaltningar ska med hjälp av näringslivsenheten inventera 
sina verksamheter för att ta fram förslag på åtgärder som kan förenkla och 
stötta företagen i Håbo. Dessa förslag ska sedan hanteras och beslutas av 
respektive nämnd. Extra kostnader för åtgärder föreslås hanteras av 
Kommunstyrelsen. 

• Alla verksamheter uppmanas att inta en möjliggörande och 
stöttande attityd till företag som hör av sig med anledning av svårigheter på 
grund av pandemin.  

• Näringslivsenheten ansvarar för att en riktad 
informationskampanj mot företag genomförs för att säkerställa att företagen 
vet vilka stöd som finns, och att de förstår hur de nyttjar dessa. 

Förslag till beslut att Kommunstyrelsens förvaltning fortsätter med tidigare 
beslutade åtgärder: 

• Stödgrupp för företag  

• Matchningsfunktion för företag 

• Förlängd betalningstid till kommunen 
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• Förkortad betalningstid till leverantörer 

Förslag till beslut att Kommunstyrelsen föreslår för berörda nämnder att ta 
beslut angående: 

• Uppskov/anstånd för fakturor som gäller årliga tillsynsavgifter  

• Uppskov/anstånd för hyror av lokaler som ägs av kommunen 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 31 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ordförande i samtliga nämnder 
Förvaltningschefer i samtliga förvaltningar 
Chefer inom bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen samt 
kommunstyrelsens förvaltning 
Näringslivsenheten 
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§ 35 Dnr 2021/00019  

Skrivelse från företagarföreningarna till 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att besvara skrivelsen från 
Företagarföreningarna med Håboalliansens förslag till svar.  

Sammanfattning  
En skrivelse från företagarföreningarna till kommunstyrelsen har inkommit, 
där företagarföreningarna önskar svar från kommunstyrelsen i frågan. Inför 
dagens sammanträde har Håboalliansen tagit fram ett förslag svar. 
Socialdemokraterna och Bålstapartiet har tagit fram ett annat förslag till 
svar.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från företagarföreningarna till kommunstyrelsen 
Förslag till svar från Håboalliansen 
Förslag till svar från S och Båp      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Håboalliansens förslag till svar eller Socialdemokraternas och Bålstapartiets 
förslag till svar och finner att kommunstyrelsen bifaller Håboalliansens 
förslag till svar.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

”Den av Alliansen och SD beslutade skrivelse är ett grovt ingrepp och 
försök i att motverka vad som gäller i svensk grundlagsrätt och fina 
yttrandefrihet.  

Att i en skrivelse lägga sig i hur andra partiet själva bedriver sin politik, 
samtidigt som M och SD företrädare är de två partier som under flera år 
tillhört de partier som gjort de flesta och grövsta personliga påhoppen, och 
de mesta av trakasserier som förekommer på sociala medier, gör detta 
uttalande rent av pinsamt och är mycket upprörande.” 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Företagarna Håbo 
HQF 
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§ 36 Dnr 2020/00465  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2020 

Kommunstyrelsens 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 3 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-01-25 § 30 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 37 Dnr 2020/00415  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll              

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23              

• Protokoll - TVR 
Protokoll Tillväxtrådet 2020-11-26 
• Protokoll - KPR, KFR 
Protokoll från presidiemöte KPR, KFR - behandling av förslag om 
organisationsförändring avseende kostenheten 
• Protokoll - KPR 
Protokoll KPR 2020-10-06 
• Protokoll - Tillväxtrådet 
Protokoll Tillväxtrådet 2020-09-17 
• Protokoll - KFR 
Protokoll KFR 2021-01-19 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Bilaga 4Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Bilaga 3 Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Bilaga 2.2 Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Bilaga 2 Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Bilaga 1 Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - Hälso- och trygghetsrådet 
Hälso- och trygghetsrådet 2020-12-18 
• Protokoll - KPR/KFR 
Presidiemöte KPR, KFR 
• Protokoll - Tillväxtrådet 
Protokoll Tillväxtrådet 2020-11-26 
• Protokoll - Ungdomsrådet 
Protokoll-ungdomsrådet 06.10.2020 
• Protokoll - Ungdomsrådet 
Justerat Ungdomsrådsprotokoll till KS för kännedom 
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Beslutsunderlag 
Protokoll enligt ovan       

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 38 Dnr 2020/00416  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen                

Sammanfattning  
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23          

• Skrivelse -Nationella vårdkompetensrådet 
Missiv kortsiktiga prognoser från Nationella vårdkompetensrådet 
• Skrivelse - Nationella vårdkompetensrådet 
Examinerade inom vårdutbildningar kortsiktiga prognoser 
• Anteckning - Region Uppsala 
Regionalt forum Mötesanteckningar 2020-12-10 
• Anteckning - Region Uppsala 
Uppsala kommun_Näringsliv_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
RUS_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
Revidering av länsplanen_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
RegionUppsala_Näringsliv_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
RegionaUppsala_omorganisering_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
Regionalt Forum Effektiv och nära vård_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
RegExPro_ 201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
PublicPartner_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
Länsplan_201210 
• Anteckning - Region Uppsala 
Almi_Näringsliv_201210 
• Plan - Överförmyndarnämnden 
Verksamhetsplan 2021 
• Plan - Överförmyndarnämnden 
Internkontrollplan 2021 
• Skrivelse - Föreningen Svenskt landskapsskydd 
Upprop för det svenska landskapet 
• Bilaga - Föreningen Svenskt landskapsskydd 
Till Sveriges kommuner 2 pdf 
• Skrivelse -Företagarna Håbo 
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Kommunikation 
• Skrivelse - Bräcke diakoni 
Artikel Våld mot barn med funktionsnedsättning 7 december 2020 
• Skrivelse - Privatperson 
Förslag och Erbjudande Håbo 
• Skrivelse - Privatperson 
Smittskyddsarbetet i svensk skola fungerar dåligt 
• Skrivelse - Svenska ridsportförbundet 
260Ridskoleverksamhet_skrivelse till kommuner_ 20201222 
• Information - SKR 
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 20:57 
• Skrivelse - Vårdföretagarna 
Skrivelse från Vårdföretagarna till landets kommuner om ersättning för 
covidmerkostnader 
• Rapport - SCB 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2021, utfall 
• Beslut från annan myndighet - ÖFM 
Överförmyndarnämndens prot 201214 § 292 
• Beslut från annan myndighet - ÖFM 
Överförmyndarnämndens prot 201214 § 291 
• Information - MSB 
Stödmaterial till kommunerna för att stärka brandskydd för särskilt 
riskutsatta 
• Skrivelse - Upplandsstiftelsen 
Upplandsstiftelsens Årsskrift tema globala mål 2019 
• Brev - Upplandsstiftelsen 
Brev_årskrift 2019_Håbo 
• Synpunkt - Privatperson 
201210 Lillsjön till kommunen - Google Dokument 
• E-post - Gröna Städer  
Inbjudan till rapportsläpp från Gröna Städer  
• Plan - Uppsala kommun 
Aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns översiktsplan 
• Skrivelse - Mälardalsrådet 
Anmälningsärende Framtidens resor Storregional systemanalys för 
Stockholm-Mälarregionen (7) 
• Skrivelse - Mälardalsrådet 
framtidens-resor-storregional-systemanalys-for-stockholm-malarregionen-
2020 
• Information - Nationella vårdkompetensrådet 
Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och kompetensförsörjningen 
• Information - Nationella vårdkompetensrådet 
Missiv Nationella vårdkompetensrådet Pandemin och 
kompetensförsörjningen 
• Information - Jamy 
Utskick till chefer och politiker 
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• Inbjudan - SKR 
Inbjudan Handläggning i teori o praktik för överförmyndare 11 mars 2021 
• Information - Regeringskansliet/Trafikverket 
II 4 2020-11-19, I2020_02960, Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen i 
arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg, 
Kopia 
• Information - Regeringskansliet/Trafikverket 
II 3 2020-11-19, I2020_02958, Uppdrag att förbättra möjligheterna till god 
mobil uppkoppling på fjärrtåg, Kopia 
• Information - SKR 
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20 | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:48) 
• Information – Tekniskanämnden 
200709_Trafikanalys Logistik Bålsta 
• Information - Tekniskanämnden 
Beslut-202000406-TN-§ 116 
 

Beslutsunderlag 
Enligt ovan           

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 39 Dnr 2020/00417  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut     

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2020-11-14 – 2021-01-28 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 
• Socialförvaltningen 
• Bygg- och miljöförvaltningen  
• Kultur- och fritidsförvaltningen 
• Tekniska förvaltningen   
• Övrig personaldelegation  

Enskilda beslut 

• Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

• Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig 
personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 
Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten november och 
december 2020 
Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2020-11-14– 
2021-01-28           

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________  
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§ 41 Dnr 2021/00068  

Trafikanalys Logistik Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till nästa sammanträde.  

Sammanfattning  
Trafikanalys har gjorts för Logistik Bålsta. Denna har presenterats för 
tekniska nämnden, vilken i sin tur överlämnat informationen till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde för 
att det ska kunna föredras.  

Beslutsunderlag 
Beslut från tekniska nämnden 
Presentation - trafikanalys      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde 
för föredragning.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att hänskjuta ärendet till nästa sammanträde och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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§ 42 Dnr 2021/00006  

Arbetsordning för motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram ett 
förslag till arbetsordning för motioner och medborgarförslag.  

2. Förslaget ska redovisas senast i juni 2021.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd väcker ärende om förslag till arbetsordning för hantering av 
motioner/medborgarförslag och anför följande:  

I allt för många fall försenas och fördröjs beslut av både motioner och 
medborgarförslag på grund av oklar handläggning, långa tider för 
inkommande av yttranden, brist på tidsfrister etc. Det kan ta både 1 och 2 år 
för att avslå, eller bevilja, det enklaste lilla förslaget 

Jag tycker att kommunstyrelsen bör anta en arbetsordning för hur detta skall 
gå till. Jag medverkar gärna till att ta fram ett förslag som kan antas av 
Kommunstyrelsen, ev. efter samråd med Gruppledarna.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar  
1. Att Kommunsstyrelsen beslutar att uppdra till Kommunstyrelses 
förvaltning att ta fram ett förslag till arbetsordning enligt förslaget 
2. Att förslaget redovisas senast i juni 2021 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till 
beslut.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut och finner att så sker.  

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(72) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Kanslichef 
Uppdragslista 
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§ 43 Dnr 2021/00004  

Kommundirektörens informationspunkt  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om:  

- Status för coronaläget 
Information ges om arbetet med vaccin med mera i kommunen och 
regionen. Skolorna återgår till närundervisning.   

- C tillsammans 
Projektet år in i en genomförandefas, där man valt tre samverkansområden - 
digitalisering, juridik och HR. En arbetsgrupp har utsetts för att föra arbetet 
framåt.  

Regional utvecklingsstrategi 
- Antas i regionfullmäktige i februari.  

Regionalt forum 
- Har genomförts den 10 december och man har utvärderat 
överenskommelsen mellan regionen och kommunerna.  

Nödvattenövning 
- Kommer att äga rum i september. Håbo ska delta i denna övning.  

Projektavstämning 
- Information ges särskilt om Bovieran och simhallen. Därutöver går 
kommundirektören igenom en lista med pågående projekt inom de olika 
nämnderna samt pågående förberedelsefaser.  

______________ 
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