
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-06-09  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 15:00 onsdagen den 9 juni 2021, Teamsmöte, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande, distans 

Helene Zeland Bodin (C), distans 

Fredrik Anderstedt (S), distans 

Michael Rubbestad (SD), distans 
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Justerare Owe Fröjd 

Tid och plats Fredagen den 11 juni 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 151-155 
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Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-06-09  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-09 

Datum för 

anslags uppsättande 2021-06-11 

Datum för 

anslags nedtagande 2021-07-03 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Olle Forsmark  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2021-06-09  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 151 Dnr 90318 
Mötets öppnande: Upprop, val av justerare, godkännande av kallelse, 

fastställande av dagordning ........................................................................ 4 

§ 152 Dnr 102270 
Personalärende - avslut förordnande .......................................................... 5 

§ 153 Dnr 102271 
Uppdrag till staben ..................................................................................... 6 

§ 154 Dnr 102297 

Information - debatten om HVB-hem ........................................................ 7 

§ 155 Dnr 102298 
Fråga om extra kommunstyrelse ................................................................ 8 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(8) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-06-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 151 Dnr 90318  

Mötets öppnande: Upprop, val av justerare, 
godkännande av kallelse, fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Owe Fröjd (Båp) till justerare av 

dagens protokoll.  

2. Kallelsen godkänns.  

3. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg. 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en 

justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. Den sent utskickade 

kallelsen godkänns och dagordningen fastställs med följande tillägg:  

- Information - debatten om HVB-hem 

- Fråga om extra kommunstyrelse 

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning.  

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 152 Dnr 102270  

Personalärende - avslut förordnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet beslutar att rekommendera KSO att fatta beslut på 

delegation enligt det föredragna förslaget till beslut från 

Kommunledningsgruppen på avslut av anställning för personen i fråga. 

Enligt förslaget ska uppgörelsen gälla från 1 juni och personen föreslås vara 

arbetsbefriad under uppsägningstiden som är 9+3 månader, varav 9 

avräkningsfritt. 

  

Sammanfattning 

Personalchefen redogör för den överenskommelse om avslut som 

förhandlats fram med personens fackförbund. Personen har uttryckt 

önskemål om att vara arbetsbefriad under uppsägningstiden som är 9+3 

månader, varav 9 avräkningsfritt. Uppgörelsen gäller från 1 juni.   

Beslutsunderlag 

Muntligt      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 

- Att KSAU beslutar att rekommendera KSO att fatta beslut på delegation 

enligt det föredragna förslaget till beslut från Kommunledningsgruppen på 

avslut av anställning för personen i fråga (punkt 1.1 kommunstyrelsens 

delegationsordning) 

 

- Att delegationsbeslutet redovisas på nästa KS enligt gällande 

delegationsordning 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Owe 

Fröjds yrkanden och finner att arbetsutskottet enigt gör så. 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen – för kännedom 

HR-chef 
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§ 153 Dnr 102271  

Uppdrag till staben 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet uppdrar till staben att säkerställa att man får en 

tillförordnad kommundirektör efter sommaren.  

2. Arbetsutskottet beslutar att utse förvaltningscheferna för 

socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen till ersättare, var 

och en, för kommundirektören under sommaren. Förordnandet som ersättare 

gäller från 1 juni.    

Sammanfattning  

Kommunledningsgruppen (KLG) är i stabsläge. 4 förvaltningschefer i 

staben tar ansvar. Stabsläget består under sommaren. Ordföranden föreslår 

arbetsutskottet att uppdra till staben att säkerställa att man får en 

tillförordnad kommundirektör efter sommaren. För att lösa situationen under 

sommaren föreslås KSAU att utse de 4 förvaltningscheferna till ersättare, 

var och en, för kommundirektören. Detta sker enligt punkt 14.4 i 

kommunstyrelsens delegationsordning. Det är förvaltningscheferna för 

socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som därmed 

föreslås utses till ersättare.      

Beslutsunderlag 

Muntligt      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med detta och 

finner att så är fallet. 

      

     ____________ 

Beslutet skickas till: 

Berörda förvaltningschefer 

Ekonomichef (controller) 
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§ 154 Dnr 102297  

Information - debatten om HVB-hem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Erik Johansson informerar.  

En granskning som SVT gjort visar att det finns ett antal HVB-hem där man 

haft upprepade missförhållanden. En del av dessa har använts av 

kommunen, dock inte längre. Det har inte varit helt lätt att få veta om ett 

HVB-hem haft anmärkningar då man måste beställa underlag från IVO för 

att få veta det. En omständlig process.        

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 155 Dnr 102298  

Fråga om extra kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet föreslår KSO att sammankalla till extra 

kommunstyrelsesammanträde så snart som möjligt.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) väcker frågan om ett extra 

kommunstyrelsesammanträde. Anledningen är att Rubbestad på fullmäktige 

den 10 maj, i samband med årsredovisningsärendet, yrkade att 

kommunstyrelsen till nästkommande sammanträde skulle presentera en 

handlingsplan för att komma till rätta med, och löpande arbeta med, de 

uppkomna problem som revisionen identifierat.   

Beslutsunderlag 

Muntligt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael yrkar att arbetsutskottet föreslår KSO att kalla till ett extra 

kommunstyrelsesammanträde så snart som möjligt. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med Michael 

Rubbestads yrkande och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 

Beslutet skickas till:  

KSO 

 
 
 

 


