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§ 149 Dnr 2019/00436  

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia 
och kulturarv med hjälp av QR-koder 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-
valtningens och remissinstansens bedömning.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt 
motionens förslag.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att levande-
göra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen föreslås att 
kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QR-
koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos kulturarv och 
historia. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för ytt-
rande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och exploateringsavdel-
ningen varit involverad i beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden stäl-
ler sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör kom-
munen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras att 
arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver tas 
om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under 
2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för under-
håll av fornminnen.  

Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att 
det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de 
föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna ut-
redning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En 
enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QR-
koder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget 
inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle 
delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar 
med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför ge-
nomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på 
kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra kostna-
der. 

Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att 
motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar 
med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över 
vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet. Utred-
ningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och 
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kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning bedö-
mer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra me-
del tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i frå-
gan.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-11-23 § 267 
KSAU 2020-11-09 § 197 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder 
Yttrande, kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut.  

Beslutsgång 
Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, kommunarkitekt, för verkställighet 
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 
Uppdragslista 
Hemsida 
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