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§ 59 Dnr 2023/00067  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Sjunne Green (Båp) till justerare 
av dagens protokoll.   

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med 
nedanstående ändringar och tillägg.     

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en 
justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen 
fastställs med nedan ändringar och tillägg:  

Tillägg: 

Övrig fråga:   
Återkoppling från samhällsbyggnadschef gällande uppdraget att diskutera 
med berörda exploatörer gällande medfinansiering av 
medfinansieringsplanen.       

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.           
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§ 60 Dnr 2022/01695  

Information från HR-avdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.    

Sammanfattning  
HR-chef Karin Tannergren informerar bland annat om:  
- arbetet med arbetsmiljö pågår enligt årshjul. 

- Rekryteringar. 

- Lönenämndens kommande sammanträde samt uppgradering av 
lönesystem. 

- Löneöversyn, lönesamtal pågår.  

- Arbetsrätt och centrala kollektivavtal.    

Beslutsunderlag 
Muntligt.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att 
notera informationen och finner att så är fallet.      
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§ 61 Dnr 2016/00263  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 434, för Bista 15:7 och del av 15:1, 
Chemetall enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Under våren 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om samråd för detaljplan 
för Bista 15:7 och del av 15:1. Detaljplanen har nu varit på samråd varefter 
inkomna synpunkter har bearbetats och sammanställts i en 
samrådsredogörelse. Ett reviderat planförslag med uppdaterad plankarta och 
kompletterad dagvattenutredning har tagits fram för granskning. Beslut om 
granskning av reviderat planförslag togs under i slutet av 2022. 
Granskningen genomfördes under årsskiftet och inkomna synpunkter har 
bearbetats. Ett planförslag är nu färdigt för antagande. 

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

Beslutsunderlag 
– Plankarta,   

– Planbeskrivning,   

– Granskningsutlåtande, 

– Samrådsredogörelse, 

– Lokaliseringskarta,  

– Bilaga till dagvattenutredning, Norconsult 2022.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 62 Dnr 2021/00225  

Genomförande exploatering, Bista 15:7 (Chemetall) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Genomförandeavtal, Bista 15:7. 

2. Kommunstyrelsen godkänner om Överenskommelse om 
fastighetsreglering, Bista 15:7.   

Sammanfattning  
För att genomföra den nya detaljplan 434 för Bista 15:7 m.fl. 

kommer det att krävas markbyten mellan Exploatören och Kommunen. 
Dessa är reglerade i Överenskommelse om fastighetsreglering, Bista 15:7 
vilken redan är undertecknad och förlängt på delegation men förutsätter att 
Detaljplan 434 vinner laga kraft. Vidare krävs det att Exploatören fördröjer 
och renar dagvatten inom sin egen fastighet innan detta släpps in i 
Kommunens dagvattensystem. Exploatörens åtaganden regleras i 
Genomförandeavtal, Bista 15:7.   

Beslutsunderlag 
– Överenskommelse om fastighetsreglering, Bista 15:7 undertecknat 2022-
04-26 

– Överenskommelse om fastighetsreglering, Bista 15:7 undertecknat 2022-
03-25 

– Genomförandeavtal, Bista 15:7    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 63 Dnr 2022/01630  

Genomförandebeslut Kraftleden etapp 3 och 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.    

Sammanfattning  
Genom åren har det inkommit många synpunkter gällande Kraftleden. Dessa 
har berört höga hastigheter, avsaknad av gång- och cykelväg samt säkra 
passager över Kraftleden med anslutningar till närliggande bostadsområden. 
Det saknas även god anslutning till befintliga busshållplatser. 

I samband med att fler verksamheter byggs utmed Kraftleden, t.ex. Logistik 
Bålsta och Ängsbackens förskola så blir det än viktigare med goda säkra 
gång- och cykelvägsförbindelser till och från dessa platser och till 
kollektivtrafik.    

Hela projektet innefattar en sammanhållen väl upplyst gång- och cykelväg 
längs Kraftleden från Kalmarvägen till Björnängsvägen. Arbetet är indelat i 
sex etapper. Projektet är en del i att bygga ihop huvudcykelnätet i Bålsta, 
definierat i Ramverket.  

Etapp 3 inkluderar en tillgänglig och trafiksäkrare gång- och cykelväg med 
separat gång- och cykelvägsbelysning, tillgänglighetsanpassade 
övergångsställen och busshållplatser på sträckan från Skörbyleden till 
Skogsbrynets förskola (Smultronstället). För att få ett sammanhållet gång- 
och cykelvägsnät ingår även en anslutande gång- och cykelväg utmed 
Västerhagsvägen mellan Kraftleden och Fasanvägen.  

Etapp 4 knyter ihop gång- och cykelväg i etapperna 3, 5 och 6 med en 
cirkulationsplats vid Skörbyledens anslutning till Kraftleden. Syftena med 
cirkulationsplatsen är flera; dels att få till trafiksäkrare övergångsställen, 
dels att förbättra sikten i korsningen samt att få ett bättre trafikflöde, 
dessutom kan cirkulationsplatsen utgöra en vändmöjlighet för fordon om 
kommunen framöver vill införa förbudszoner för specifik trafik i Bålsta 
tätort, t.ex. reglering av fordonstyper.   

Totalbudget är kalkylerad för både etapp 3 och 4 till 19 033 000 kr.  

Den ökade årliga driftkostnaden uppgår till 107 000 kronor exklusive 
finansiella kostnader.  

Kapitalkostnader uppskattas till 977 000 kronor. Kapitalkostnaderna 
minskas om stadsmiljöavtalet beslutas och träder i kraft.   
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Beslutsunderlag 
– Översikt etapp 4 

– Översikt etapp 3 norr, del 1  

– Översikt etapp 3 söder, del 2 

– Driftkostnader Kraftleden etapp 3 exkl finansiella kostnader 

– Driftkostnader Kraftleden etapp 4 exkl finansiella kostnader    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 64 Dnr 2022/01580  

Informationsärende: kommunens svar i 
bostadsmarknadsenkäten 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Boverket skickar varje år ut bostadsmarknadsenkäten till samtliga 
kommuner. Enkäten berör läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, 
allmännyttan, läget för olika grupper med mera.  

Enkäten har besvarats under december och januari av tjänstepersoner från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen samt Håbohus. Inför att 
enkätsvaren skickades in genomfördes en avstämning av svaren med 
kommunalråden.  

Håbo kommun har i årets enkät angett att det finns behov av ett mer varierat 
bostadsbestånd, med olika typer av boenden och upplåtelseformer, för att 
tillgodose olika gruppers behov.  

Kommunen bedömer vidare att 97 nya bostäder kan börja byggas under året. 
Under 2024 bedömer kommunen att 311 nya bostäder kan börja byggas.   

Beslutsunderlag 
– Enkät, ”Bostadsmarknadsenkäten 2023” 

– Enkätsvar, ”Svarsjournal Bostadsmarknadsenkäten 2023” 

– Bilaga, ”Handledning till Bostadsmarknadsenkäten 2023” 

– Bilaga, ”Broschyr Bostadsmarknadsenkäten 2023” 

– Bilaga, ”Begreppsförklaringar Bostadsmarknadsenkäten 2023”   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att 
notera informationen och finner att så är fallet.      
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§ 65 Dnr 2023/00223  

Antagande av överenskommelse med Region Uppsala 
gällande busstrafikering i Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar överenskommelsen, inklusive bilagor, med 
Region Uppsala gällande busstrafikering av Bålsta till följd av den 
gemensamt genomförda bussöversynen, med dokumentnummer 116499.   

Sammanfattning  
Med utgångspunkt i den gemensamt antagna målbilden, med slutligt mål att 
öka antalet och fördelningen av hållbara resor kan parterna (kommunen och 
Region Uppsala) nu anta en överenskommelse. Överenskommelsen 
tydliggör det kommande arbetet med att införa det nya busslinjenätet i 
Bålsta. Respektive parts resurssättning samt finansierings- och 
utförandeansvar listas tillsammans med de gemensamma åtagandena att 
genomdriva åtgärder och motprestationer enligt stadsmiljöavtalsansökan, 
samverka kring budget med eget ansvar för respektives kostnader och 
kommunikations- och mobilitetsåtgärder inför och i samband med lansering 
av det nya linjenätet. 

Utformningen av överenskommelsen är beroende av 
stadsmiljöavtalsansökan och vid ett negativt besked kommer 
överenskommelsen revideras för att anpassas till de nya förutsättningarna.    

Beslutsunderlag 
– Överenskommelse avseende utveckling av busstrafiken i Bålsta, dok.nr 
116498. 

– Bilaga 1. Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort_feb 2023, dok.nr. 
116824. 

– Bilaga 2. Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i 
Bålsta, dok.nr. 116499. 

– Bilaga 3. Organisationsskiss, dok.nr. 116500. 

– Bilaga 4. Tidplan, dok.nr. 116501. 

– Bilaga 5. Gränsdragningslista infrastrukturobjekt (respektive Parts 
åtagande), dok.nr. 116502. 

– Bilaga 6. Kostnadskalkyl, dok.nr. 116503. 

– Rapport_Fördjupad-BKA_busslinjenät-Bålsta_leverans, dok.nr. 116551.    
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 66 Dnr 2023/00246  

Val av politisk kontaktperson till Sveriges 
Ekokommuner för mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser N.N. till politisk kontaktperson för Sekom 
(Sveriges Ekokommuner) för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.  

2. Kommunstyrelsen utser N.N. till ersättare för politisk kontaktperson för 
Sekom (Sveriges Ekokommuner) för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-
12-31.   

Sammanfattning  
Kommunen är medlem i Sveriges Ekokommuner (Sekom) och har en 
politisk kontaktperson för detta. Inför ny mandatperiod behöver nytt val av 
politisk kontaktperson göras. Enligt stadgarna representeras varje medlem 
av en förtroendevald och en tjänsteperson. Den senare utses av 
tjänsteorganisationen. Sekom önskar även att en ersättare från oppositionen 
utses för att säkerställa att ekokommunarbetet är väl förankrat. Tidigare 
politisk kontaktperson för Sekom har varit Fred Rydberg (KD).    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag_Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges ekokommuner 
2019-2022_Beslut-201800910-KS-§ 250   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och att Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde utser 
representanter och finner att så är fallet.          
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§ 67 Dnr 2023/00217  

Ändrad betalfunktion på toaletterna i Resecentrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att betalningen för toaletter vid resecentrum 
sker digitalt med blippfunktionen på de på marknaden vanligen 
förekommande bankkorten.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 12 december 2022 § 220 
beslutat införa avgift för toalettbesök vid Resecentrum. Betalning skulle 
vara möjlig med både betalkort och mynt. Funktionen att betala med mynt 
går inte att tillhandahålla då den inte längre finns att tillgå hos upphandlad 
leverantör.   

Beslutsunderlag 
– Protokollsutdrag 2022-12-12  § 220 Avgift för toalett vid resecentrum 

– Protokollsutdrag 2022-11-28  § 317 Avgift för toalett vid resecentrum   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 68 Dnr 2023/00268  

Årsredovisning 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för 2022 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 27,2 miljoner kronor för 
pågående övriga investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2023 

- Kultur- och fritidsnämnden 1 098 000 kronor 

- Kommunstyrelsen 186 000 kronor 

- KS Samhällsbyggnadsförvaltningen 25 284 000 kronor, varav 2,5 miljoner 
kronor avser år 2024 

-Taxefinansierad verksamhet VA, 640 000 kronor.    

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder.  

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens 
verksamhet under mandatperioden:  

• Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 
digitala bemötande  

• Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån 
samhällets behov  

• Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Samtliga tre övergripande mål bedöms vara helt uppfyllda vid 
mandatperiodens slut. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. 
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara god för året. Av 
24 utvecklingsmål anses 11 vara helt uppfyllda (grön) under året och 10 
utvecklingsmål anses vara delvis uppfyllda (gul). Inget utvecklingsmål 
bedöms som inte uppfyllt (röd) under året. Tre utvecklingsmål har inte blivit 
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bedömda. Lönenämnden antog utvecklingsmål i oktober 2022 och har av 
den orsaken inte genomfört någon bedömning inför årsredovisning 2022. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

* Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 
av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster. Resultatet 
uppgår till -0,9 procent och målet uppnås inte. 

* Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till 
att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera 
kommunens investeringar. 12,9 miljoner kronor i intäkter av 
engångskaraktär har inte kunnat användas till investeringar och målet nås 
inte. 

* Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 
kommunen. Målet har nåtts för året. 

Bokslutet visar ett positivt resultat om 65,7 miljoner kronor för hela 
koncernen. 

Kommunen redovisar ett resultat på 55,1 miljoner kronor. När realisations- 
och exploateringsvinster räknas av, återstår ett resultat på -12,9 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett negativt resultat om -0,9 procent. Balanskravet 
har dock nåtts och inget underskott behöver återställas. 

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 507 miljoner kronor varav 
443 miljoner avser kommunen. 

125,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till 
investeringsbudget 2023 och 2024. Nämnder har därutöver begärt 
överföring av sammanlagt 27,2 miljoner kronor i ej utnyttjad 
investeringsbudget för pågående projekt som inte slutförts under året, till år 
2023 och 2024.     

Beslutsunderlag 
– Årsredovisning 2022 

– Nämnder och bolags verksamhetsberättelser 

– Protokoll från nämndernas behandling av verksamhetsberättelser 

– Revisionens granskningsrapporter för året  

– Hållbarhetsrapport 2022 
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– Revisionsrapport: granskning av förebyggande arbete för barn och unga 
inom socialtjänsten 

– Revisionsrapport: granskning av investeringsprocessen 

– Revisionsrapport: granskning av näringslivsverksamheten 

– Revisionsrapport: granskning av rekryteringsprocessen 

– Revisionsrapport: granskning av långsiktig finansiell planering  

– Revisionsrapport: uppföljning av IT-säkerhet 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 69 Dnr 2022/01715  

Riktlinjer för borgensavgift 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.      

Sammanfattning  
En borgensavgift ska tas ut när ett bolag lånar från kommunen eller med 
kommunal borgen som säkerhet. EU:s statsstödsregler kräver att 
borgensavgiften ska vara marknadsmässig. Att en kommun går i borgen för 
eller ger lån till ett kommunalt bostadsbolag innebär att det bolaget får en 
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande privata bostadsbolag. 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter också en övre 
gräns för hur hög avgiften kan vara, i syfte att förhindra värdeöverföring 
från bostadsbolagen till kommunen.  

Med lagkrav på marknadsmässiga borgens- och utlåningsavgifter är således 
kommunerna i behov av en modell för att kunna fastställa avgifter som 
stämmer överens med lagstiftning och EU:s statsstödsregler. 

För närvarande fastställs borgensavgiften i samband med antagande av 
budget för kommande år. Enligt ägardirektiv för Håbohus AB, antaget 
2021-06-14 KF § 78, ska bolaget erlägga avgift för kommunal borgen och 
avgiften ska fastställas årligen efter samråd mellan bolaget och kommunen.   

Syftet med att anta riktlinjen är att fastställa ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att regelbundet kunna beräkna en marknadsanpassad 
borgensavgift. 

Modellen för beräkning av borgensavgift har valts i samråd med Håbohus 
ABs ledning.  

Beslutsunderlag 
– Riktlinje för borgensavgift 

– Utredning Borgensavgifter Håbo kommun okt 2022 

– Borgensavgift för kommunala bostadsbolag – en vägledning (SKR m fl 
2021)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 70 Dnr 2021/00306  

Uppdrag att utreda digital signering och justering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att planera för ett 
införandeprojekt i kommande budgetarbete med vägledning av 
kostnadsanalysen och den tidigare utredningens resultat. 

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 kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta enligt 
förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 71 Dnr 2023/00374  

Gallring av handlingar rörande ekonomiadministration, 
räkenskaper mm  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.        

Sammanfattning  
Ärendet har lämnats tomt till Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer 
att kompletteras med handlingar till kommande sammanträde.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 72 Dnr 2023/00229  

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av 
investeringsprocessen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.        

Sammanfattning  
Kommunrevisionen i Håbo har låtit granska kommunens rutiner och process 
för investeringar för att utröna om kommunstyrelsen har säkerställt en 
tillräcklig intern styrning och kontroll inom området. I rapporten dras 
slutsatsen att styrningen och kontrollen delvis är tillräcklig och att det finns 
utrymme för utveckling.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
yttrande som svar på revisionens rekommendationer.      

Beslutsunderlag 
– Yttrande över rapporten granskning av investeringsprocess      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 73 Dnr 2023/00169  

Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av 
näringslivsverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.        

Sammanfattning  
Kommunrevisionen i Håbo har tagit initiativ till att granska 
näringslivsverksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen på ett 
tillfredsställande sätt leder, styr och följer upp att näringslivsverksamheten 
och styrdokument efterlevs på ett ändamålsenligt sätt. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner bifogat yttrande över 
rapporten      

Beslutsunderlag 
Granskning av näringslivsverksamheten slut ver 2023-01-17, dokumentnr 
115504       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 74 Dnr 2023/00269  

Yttrande över revisionsrapport - granskning av 
rekryteringsprocessen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.        

Sammanfattning  
Kommunrevisionen i Håbo har låtit granska kommunens process för 
rekryteringar för att utröna om kommunstyrelsen har säkerställt en 
tillfredsställande styrning och uppföljning inom området. I rapporten dras 
slutsatsen att styrningen och uppföljningen inte är tillräcklig.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
yttrande som svar på revisionens rekommendationer.      

Beslutsunderlag 
– Yttrande över rapporten granskning av rekryteringsprocessen      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan lämna ärendet 
vidare utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 75 Dnr 2021/00465  

Motion: Trygghetspaket - ordningsregler i skolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
remissinstansernas bedömning.    

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om 
tydligare ordningsregler i skolan. I motionen föreslås bl a 

* Att Håbo kommun beslutar att respektive skolas rektor upprättar tydliga 
ordningsregler för att säkerställa trygghetsskapande åtgärder i enlighet med 
motionens intention för respektive skola som rektorn ansvarar för 

I barn- och utbildningsnämndens yttrande påpekas att det redan finns 
ordningsregler i skolan som utarbetats tillsammans med eleverna. 
Ungdomsrådets yttrande handlar också om att man stödjer redan existerande 
ordningsregler och den konsekvenstrappa som finns. Bägge instanserna 
anser att motionen ska anses besvarad. Förvaltningen föreslår med 
hänvisning till remissinstanserna att motionen ska anses besvarad.  

Beslutsunderlag 
– Motion (SD): Trygghetspaket - Ordningsregler i skolan 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-23 § 26 

– Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande  

– Protokollsutdrag Ungdomsrådet 2023-01-31 §7 

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

 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-22  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 76 Dnr 2023/00182  

Övriga frågor  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Övrig fråga läggs till dagordningen.       

Sammanfattning  
Under mötets öppnande anmäler Catherine Öhrqvist (M) en övrig fråga 
vilket läggs till dagordningen.       
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§ 77 Dnr 2023/00386  

Övrig fråga: återkoppling från samhällsbyggnadschef 
gällande uppdraget att diskutera med berörda 
exploatörer  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.       

Sammanfattning  
Uppdrag har givits till samhällsbyggnadsförvaltningen att föra en diskussion 
med berörda exploatörer gällande medfinansiering av 
medfinansieringsplanen. Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson informerar 
arbetsutskottet om diskussionerna och ger en statusuppdatering.      

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