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Tid och plats Kl. 09:00 onsdagen den 8 februari 2023, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Catherine Öhrqvist (M), Ordförande 
Stefan Häggmark (M) 
Tony Klaesson (KD) 
Fred Rydberg (KD) 
Tommy Lövgren (SD) 
Petri Piiroinen (SD), deltar ej under § 16, deltar till och med § 37 
Agneta Hägglund (S) 
Helene Cranser (S), deltar till och med § 37 
Fredrik Anderstedt (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Susanna Kraftelid (HD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M), deltar till och med § 37 
Christian Nordberg (M) 
Mats Engelmark (C), ersättare för Helene Zeland Bodin (C) 
Zinaida Belonoshko (SD), ersättare för Petri Piiroinen (SD) under § 16 samt från 
§ 38 
Lars-Göran Bromander (S), ersättare för Pyry Niemi (S) 
Somir Sinharay (L) 
Andrea Moroni (Båp), ersättare för Helene Cranser (S) från § 38 

  
Tjänstemän Teresa Zetterblad, kommundirektör, Robert Jägare, kanslichef, Mats Eriksson, 

samhällsbyggnadschef, Simon Lange, trafikplanerare, Ronny Sjölund, VA-chef, 
Sara Frid, VA-strateg, Jan Lundberg, gatu/park-chef, Anna Darpe, avfallschef, 
Per Norén, byggprojektledare, Carin Homann, controller, Karin Tannergren, HR-
chef, Angelica Koch, enhetschef Bålsta simhall, Karin Sedrakyan, tf. 
förvaltningschef, Mia Bragge, kommunarkivarie, Louise Lightowler, 
säkerhetschef, Stefan Ejderfjäll, upphandlare, Linda Apelqvist, 
kommunsekreterare, Jessica Thorsell, kommunsekreterare. 
 
 

  

Justering  
Justerare  

Tid och plats Kl. 13.30 tisdagen den 14 februari 2023, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 11, 26 
  
Ajournering  
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§ 8 Dnr 2023/00154  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) och Fred Rydberg (KD) 
till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.       

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte 
ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs med nedanstående 
tillägg.  

Övrig fråga:  

Catherine Öhrqvist (M) 
Flaggning för Ukraina 
 
Agneta Hägglund (S) 
Upphandling av färdtjänst      

 
Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.      
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§ 9 Dnr 2023/00160  

Information från kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Sammanfattning  
Catherine Öhrqvist (M) informerar om sin första tid som kommunstyrelsens 
ordförande och ger uppmuntran till fortsatt gemensamt arbete.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 10 Dnr 2023/00152  

Information från kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Kommundirektör Teresa Zetterblad informerar bland annat om rekrytering 
av nya chefer samt om en påbörjad diskussion mellan förvaltningar för att 
komma till ett bredare gemensamt arbetssätt. Mycket tid har lagts på 
verksamhetsberättelse 2022 och verksamhetsplan 2023. Uppföljning från 
workshopen om en uppförandekod för förtroendevalda som hölls med 
Sveriges kommuner och regioner. Även information om krisberedskap och 
utbildning samt att kommundirektören och kommunalråden kommer att 
göra regelbundna företagsbesök. Slutligen information om att 
landshövdingen avgår.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 11 Dnr 2022/01454  

Remiss av Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort, 
TSN 2021-00015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 
skrivelse med dokumentnummer 114466. 

2. Paragrafen justeras omedelbart.    

Sammanfattning  
Region Uppsala och Håbo kommun har i ett nära samarbete gjort en 
gemensam översyn av busstrafiken i Bålsta tätort. Översynen har, utöver 
linjenätet och den infrastruktur som det nya linjenätet kräver, omfattat gång- 
och cykelåtgärder med syfte att stärka linjenätet och förbättra 
förutsättningarna till att göra hela resan med hållbara trafikslag. Översynen 
har resulterat i ett förslag till ett nytt busslinjenät och ett antal 
infrastrukturåtgärder som behövs för det nya linjenätet.   

Beslutsunderlag 
– Förslag till nytt linjenät för Bålsta tätort med dokumentnummer 112672 

– Yttrande med dokumentnummer 114466    

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

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S):  

”Protokollsanteckning i ärende Remiss av förslag till nytt linjenät för Bålsta 
tätort. 

Vi Socialdemokrater anser att Håbo kommuns svar inte är nog kraftfullt och 
vi vill på det starkaste påtala vikten av att ”mjuka linjen” även 
fortsättningsvis ska ingå i vår kollektivtrafik lösning. 

Vi saknar också i handlingarna till kommunstyrelsen resultat från de 
genomförda medborgar-dialogerna och även svaren från tex Kommunala 
pensionärs rådet, Kommunala funktionsrättsrådet och från övriga som 
besvarat remissen. Vi anser det viktigt att få ta del av alla de synpunkter 
som inkommit. 
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Det som vi reagerar mot allra mest är förslaget om att ”lägga ned ” mjuka 
linjen. Denna linje som skulle behöva utvecklas istället för avvecklas. Vårt 
krav och vår önskan är att den ska gå till Draget och ICA Maxi, där det i 
utredningen hänvisas till SL och Arlanda bussen, denna buss är absolut 
inget alternativ för bla våra äldre och funktionshindrade och också våra ung-
domar som ska till Mac Donalds. 

 Vi vill också påtala vikten av att få igång kollektivtrafiken till Logistic 
Bålsta så snart som möjligt.  

Vi anser också att den ändrade dragningen med Skörbybussen är olycklig ur 
de resandes synpunkt och detta med tanke på alla synpunkter som inkommit 
från resenärer. 

 

Agneta Hägglund 

Socialdemokraterna i Håbo”      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Gatu- och parkavdelningen 
registrator.ktf@regionuppsala.se (ange diarenummer TSN2021-00015 och 
Förslag på nytt linjenät i Bålsta som rubrik)   
 
 
 

mailto:registrator.ktf@regionuppsala.se
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§ 12 Dnr 2022/01709  

Avtal om jordvall gällande kvarter 4 och 5-6, Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om jordvall gällande kvarter 4 och 5-6 
Logistik Bålsta, daterat 2022-11-28   

Sammanfattning  
Detaljplan för kvarter 4 Logistik Bålsta, nummer 421, vann laga kraft 2020-
05-08. Detaljplanen avser kvarter 4 av totalt sex kvarter i det nya 
verksamhetsområdet Logistik Bålsta. Inom del av detaljplanen avser 
Benders att utöka sin verksamhet med cirka 10ha. Benders bedriver idag 
verksamhet på intilliggande fastighet. Detaljplanen berör ett område norr om 
bostadsområdet Skörby och väster om nuvarande industriområde 
Västerskogs företagspark. För detaljplanen har Håbo kommun och Benders 
Fastighets KB (org.nr 969663-3560) träffat ett genomförandeavtal daterat 
2019-11-19 samt ett fastighetsregleringsavtal daterat 2020-09-08. 

I detaljplanen redovisas ett område för jordvall, märkt med vall i plankartan, 
inom naturområdet som avses bli en avgränsning mellan naturområdet och 
kvartersmarken för verksamhet. Kommunen är huvudman för allmän plats 
och anlägger samt bekostar vallen. Vallen är redan idag, till största del, 
utbyggd. I enlighet med genomförandeavtalet har Benders Fastighets KB 
erbjudits att bistå med jordmassor och har placerat jordmassor där utifrån 
godkännande av kommun.  

I samband med genomförandet har dock frågor kring jordvallen och 
jordmassor i området uppkommit. Mot bakgrund därav har ett avtal om 
jordvall tecknats mellan parterna. 

De boende i Skörby har efterfrågat jordvallen då den minskar den negativa 
påverkan på landskapsbilden och gör så att känslan av ett skogslandskap kan 
behållas.       

Beslutsunderlag 
Avtal om jordvall, daterat 2022-11-28   

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

 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Benders Fastighets AB 
Projekt- och fastighetsavdelningen  
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§ 13 Dnr 2021/00344  

Återrapportering av utredningsuppdrag: Levandegör 
Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.     

Sammanfattning  
Utredningen av levandegörande av kulturarv med hjälp av QR-koder kan 
konstatera att uppdraget ligger väl i linje med det arbete som redan pågår 
inom kommunen sedan 2019. Under 2019 arbetade kultur- och 
fritidsförvaltningen, tillsammans med kommunledningsförvaltningen och 
Håbo Marknads AB (nu upplöst genom fusion), fram ett underlag till en 
skötselplan för 12 olika typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. Sedan 2020 
samverkar kultur- och fritidsförvaltningen och numera 
samhällsbyggnadsförvaltningen i arbetet att utifrån detta underlag söka 
bidrag för tillgängliggörande av kulturarvsmiljöer från länsstyrelsen.  

Idag sker arbetet med levandegörandet av kulturarvet, bland annat med hjälp 
av skyltar med QR-koder som leder till upplästa berättelser kopplat till 
kulturmiljö och kulturarv. För att göra informationen mer tillgänglig finns 
även en kortaddress (www.habo.se/kulturarv) samt en kort text på skylten. 
Att enbart använda QR-kod är inte lämpligt då det ställs höga krav att 
informationen ska vara tillgänglig för alla i samhället.   

Beslutsunderlag 
Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder, 2019-12-09. doknr 103892   

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 14 Dnr 2022/01654  

Vattentjänstplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
Vattentjänstplan för 2023.  

Sammanfattning  
Den 1 januari 2023 trädde ändringar som riksdagen har beslutat om i lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) i kraft. En av förändringarna är 
att kommunerna ska ha en aktuell vattentjänstplan som ska tillämpas efter 
den 31 december 2023. Utifrån de nya lagkraven behöver förvaltningen ta 
fram en vattentjänstplan som uppfyller lagkraven innan 2023-12-31.   

Beslutsunderlag 
SFS2022-1249 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
VA-avdelningen 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 15 Dnr 2022/01533  

VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ny VA-taxa enligt förslag, att gälla 
från 2023-04-01 

2. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa, antagen 2016-06-13 § 73 
upphör att gälla 2023-04-01.  

Sammanfattning  
VA-verksamheten skall finansieras av VA-taxan. Ökade kostnader inom 
flera områden påverkar drift- och kapitalkostnader i verksamheten. VA-
taxan behöver revideras för att undvika ett ekonomiskt underskott 2023. I 
revideringen föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 30 procent, 
brukningsavgifterna höjs med 20 procent. Vidare föreslås justeringar för att 
följa Svenskt Vattens normalförslag för kommunal VA-taxa, P120. 

Ärendet återremitterades på Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 223 för att 
kontrollera om en höjning av Va-taxan är nödvändig. Workshop har hållits 
med förtroendevalda. Presentation från workshopen bifogas ärendet. 
Förvaltningens förslag är att ny VA-taxa antas.    

Beslutsunderlag 
– Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa 2023 

– Bilaga 2. Redovisning av förändringar i ny VA-taxa.  

– Prislista för tilläggstjänster för Vatten och avlopp 

– Svenskt vattens taxerapport 2022. 

– VA-taxa 2019  

– Presentation VA-taxa 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall med redaktionell ändring av datumet i 
beslutet.  

Lars-Göran Bromander (S), Stefan Häggmark (M), Fred Rydberg (KD), 
Mats Engelmark (C) yrkar samtliga bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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§ 16 Dnr 2022/01706  

Lokal trafikföreskrift parkeringsförbud i Västerskogs 
industriområde och parkeringsficka på Industrivägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.     

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att parkeringsförbud införs på 
följande vägar inom Västerskogs industriområde: Björnängsvägen, 
Magasinvägen, Industrivägen, Verkstadsvägen, Björnbrovägen, 
Hantverksvägen och Fabriksvägen. Anledningen till parkeringsförbudet är 
att säkerställa framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.  

Parkering av fordon hänvisas till parkeringsfickorna på Industrivägen, 
Björnängsvägen och Björnbrovägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att tillåta parkering med tidsreglering på parkeringsfickan på 
Industrivägen med samma tidsreglering som redan är beslutat på 
Björnängsvägen och Björnbrovägen.    

Beslutsunderlag 
– Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på vägar 
inom Västerskogs industriområde (0305 2023:00002). Dok.nr: 114965 

– Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Industrivägen 
(0305 2022-00044). Dok.nr. 114966    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Lövgren (SD), Agneta Hägglund (S), Susanna Kraftelid (HD), 
Stefan Häggmark (M) och Fred Rydberg (KD) yrkar samtliga att ärendet ska 
återremitteras med motiveringen att man ska se över alternativa 
parkeringsmöjligheter i området samt att företag i området ska kontaktas för 
information och dialog.     

Beslutsgång 
Petri Piiroinen (SD) anmäler jäv och lämnar rummet. Zinaida Belonoshko 
(SD) går in i Petri Piiroinens (SD) ställe.  

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska återremitteras.          

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
gata@habo.se  
naringsliv@habo.se 
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§ 17 Dnr 2023/00158  

Informationsärende: måltidsservice i skolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Somir Sinharay (L) har ställt fråga om måltidsservice i skolan. Med 
anledning av detta tas informationsärende upp på kommunstyrelsens 
sammanträde och avdelningschef Anna Darpe informerar.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 18 Dnr 2022/01687  

Information om utvärdering av avfallssamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
På uppdrag av Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro kommuners 
politiska samordningsgrupp har en utvärdering av avfallssamverkan 
genomförts. Rapporten har tagits fram av Miljö & Avfallsbyrån baserat på 
underlag och uppgifter från kommunerna och intervjuer med tjänstepersoner 
och politiker. Utvärderingen genomfördes under september-november 2022 
och omfattar organisation och arbetssätt, insamlade avfallsmängder, 
ekonomi, kvalitet, kundnöjdhet och miljö. 

Utvärderingen visar att samverkan har gjort kommunerna starkare, både 
internt i de egna organisationerna och som beställare.  

Samverkan har bl.a. lett till god ekonomi i de gemensamt upphandlade 
avtalen, gett kommunerna tillgång till större kompetens och möjliggjort 
införande av fyrfackssystemet.    

Beslutsunderlag 
Rapport, Utvärdering av avfallssamverkan mellan Håbo, Knivsta, Sigtuna 
och Upplands-Bro kommuner   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten  
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§ 19 Dnr 2022/01688  

Information om plockanalys av avfall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner införde 
insamlingssystem med fyrfackskärl under oktober-december 2020. Tidigare 
under hösten 2020 genomfördes en plockanalys i syfte att göra en så kallad 
”nollmätning” för fraktionerna matavfall och restavfall från villor där 
fyrfackssystemet ännu inte hade införts än. Resultatet från denna 
”nollmätning” avseende avfall från villor, utgör grund för att ta reda på hur 
införandet av fyrfackssystem har fallit ut när det gäller sortering. Resultaten 
från plockanalyserna avses kunna användas vid utveckling av 
avfallshanteringen och vid genomförande av kommunernas gemensamma 
avfallsplan.  

Plockanalyserna visar att villahushållen i kommunerna genererar i 
genomsnitt ca 3 kg restavfall och drygt 3,3 kg matavfall per hushåll och 
vecka. Kvaliteten (renheten) på alla utsorterade fraktioner utom 
plastförpackningar är hög i fyrfackssystemet. 

Vid jämförelse med nollmätningen av mat- och restavfallets 
sammansättning hos villahushåll hösten 2020 kan bland annat följande 
konstateras: 

• Mängden restavfall från villor har minskat med nästan 40 % på årsbasis 
sedan innan fyrfackssystemet infördes. 

• Mängden matsvinn i mat- och restavfallsfraktionerna har minskat. Idag 
utgörs ca 10 % av den totala mängden matavfall av matsvinn, vilket kan 
jämföras med hur det såg ut innan fyrfackssystemet infördes då andelen 
matavfall som utgjordes av matsvinn var ca 30 %. 

• Sedan införandet av fyrfacksystemet hos villahushåll har utsorteringen av 
förpackningar och returpapper ökat.   

Beslutsunderlag 
Rapporten plockanalys SIM 2022 inklusive bilagor1-5   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten  
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§ 20 Dnr 2022/01685  

Samordnad upphandling gällande insamling av 
förpackningsmaterial fastighetsnära samt från publika 
platser  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samordnad upphandling 
tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
avseende fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från 
flerbostadshus samt villor och fritidshus anslutna till en 
gemensamhetslösning.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samordnad upphandling 
tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
avseende insamling av förpackningar och returpapper från 
återvinningsstationer.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra samordnad upphandling 
tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
avseende övriga tjänster kopplade till avfallshämtningen ovan, såsom 
upphandling transport, reparation av behållare, städning vid 
insamlingsplatser, informationsmaterial.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller 
genomförande och administration av dessa samordnade upphandlingar 
avseende insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus, 
villor och fritidshus anslutna till en gemensamhetslösning samt 
återvinningsstationer.     

Sammanfattning  
I Håbo kommun har vi sedan hösten 2020 fastighetsnära insamling av 
förpackningar i fyrfackskärl från villahushåll och fritidshus tillsammans 
med Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner. Den 1 januari 2024 
träder en ny lagstiftning i kraft och ansvaret för att samla in förpackningar 
från hushåll övergår till kommunerna. Detta innebär att kommunen behöver 
genomföra ytterligare en upphandling för att tillhandahålla fastighetsnära 
insamling av förpackningar hos flerbostadshus och villahushåll med 
gemensamhetslösning. För att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv 
insamling är en förutsättning att upphandlingen sker i samverkan för att 
kunna få mer attraktiva anbud.  

Den nya lagstiftningen innebär att kommunerna ansvarar för insamlingen av 
förpackningar från hushåll och att kommunerna ska få en schablonbaserad 
ersättning från Naturvårdverket för utförd insamling.   
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Beslutsunderlag 
– Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll och 
samlokaliserade verksamheter (Avfall Sverige)  

– Handlingsplan i blockform   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
Upphandlingsenheten 
Samhällsbyggnadschef 
Förvaltningens controller 
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§ 21 Dnr 2022/01686  

Samordnad upphandling gällande farligt avfall 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en samordnad upphandling 
tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro 
avseende insamling, transport och behandling av farligt avfall från 
privatpersoner.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge fullmakt till Sigtuna kommun vad gäller 
genomförande och administration av den samordnade upphandlingen 
avseende insamling, transport och behandling av farligt avfall från 
privatpersoner.     

Sammanfattning  
Nuvarande avtal avseende insamling, transport och behandling av farligt 
avfall från privatpersoner är gemensamt med Upplands-Bro kommun och 
löper ut den 15 oktober 2023. För att skapa ännu bättre förutsättningar för 
en kostnadseffektiv entreprenad planeras det att genomföra en samordnad 
upphandling tillsammans med alla fyra samverkanskommuner, Knivsta, 
Sigtuna och Upplands-Bro.     

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse   

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Upphandlingsenheten 
Avfallsenheten 
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§ 22 Dnr 2022/01710  

Dispensansökan matavfall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun ska skicka in dispensansökan 
till Naturvårdsverket gällande flytande matavfall enligt bilaga.   

Sammanfattning  
Från och med den 1 januari 2024 ska kommunerna tillhandahålla 
insamlingssystem för matavfall från hushåll.  

Naturvårdsverket har haft ett regeringsuppdrag att lämna förslag angående 
utformning av regler för att implementera krav i avfallsdirektivet angående 
separat utsortering av bioavfall från och med den 1 januari 2024.   

Naturvårdsverket föreslår ett generellt krav på utsortering av bioavfall och 
krav på kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för hushåll och 
verksamheter som innehar livsmedels- och köksavfall (ny föreslagen 
benämning av matavfall) som utgör kommunalt avfall.  

Enligt artikel 22 avfallsdirektivet?är det obligatorisk utsortering som gäller, 
eftersom alla hushåll och verksamheter ska sortera ut matavfall, antigen vid 
källan, dvs hemkompostering eller i kommunens system.?Håbo kommun 
har obligatorisk utsortering av matavfall sedan 2013. 

Dispens- och undantagsbestämmelser föreslås avseende skyldigheten för 
kommunen att tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll 
Avseende undantag har Naturvårdsverket ett bemyndigande att meddela 
föreskrifter. Det har Naturvårdsverket inte gjort ännu med hänvisning till att 
verket väntar på ett regeringsbeslut om hur artikel 22 i ramdirektivet 
2008/98/EG om avfall avseende krav på generell utsortering av bioavfall 
(som inkluderar matavfall) ska implementeras i svensk lagstiftning. I 
nuläget finns det därför inte någon grund för undantag att åberopa för 
kommuner.  

Kommande förordningsregler eller föreskrifter kommer sannolikt att 
innehålla undantag från insamlingskravet för flytande matavfall, utom i 
fråga om spillfett från verksamheter. Tills undantagen är på plats behöver 
dispens begäras av samtliga kommuner i enlighet med god praxis för 
avfallsinsamling, eftersom det är problematiskt att alls samla in flytande 
matavfall och även att samla in det tillsammans med icke-flytande 
matavfall.  

Med anledning av ovanstående behöver Håbo kommun ansöka om dispens 
gällande flytande matavfall, då kommunen inte har någon separat insamling 
av det. Till flytande matavfall räknas mjölk, kaffe, såser och liknande, som 
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tekniskt sett är mycket problematiskt att samla in med övrigt livsmedels- 
och köksavfall.  

Beslutsunderlag 
– Dispensansökan matavfall Håbo kommun 

– Matavfallsinsamling medlemsutskick Avfall Sverige   

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten  
Miljöenheten 
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§ 23 Dnr 2022/01459  

Avfallstaxa 2023 - ändringar och tillägg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer redaktionella ändringar och 
förtydliganden i Håbo Avfallstaxa 2023. Avfallstaxan träder i kraft 2023-
04-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxa, antagen 2021-12-13 § 171 
upphör att gälla 2023-04-01.  

Sammanfattning  
Med anledning av lagändringar som skett efter att nuvarande avfallstaxa 
beslutades så föreslås nu några mindre redaktionella ändringar och 
förtydliganden i avfallstaxan. De föreslagna redaktionella ändringarna och 
förtydligandena i avfallstaxan föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 
Även några textmässiga förtydliganden har gjorts. 

 De ändringar som föreslås är bland annat: 

- Ny text om Bygg- och rivningsavfall punkt 1.7.4 

- Tillägg under punkt 3.2 att flerbostadshus med högst 6 lägenheter får 
använda fyrfackskärl. 

- Punkt 3.3.1 tillägg gällande extra säck 

- Ändring av begrepp och tar nu bort ”hushållsavfall”, som ändras till mat- 
och restavfall  

Alla ändringar är markerade i bilagan, Håbo Avfallstaxa 2023 med 
ändringar.  

Beslutsunderlag 
Håbo Avfallstaxa 2023 med ändringar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar på redaktionell ändring avseende datumet i 
beslutet.        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          
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§ 24 Dnr 2022/01696  

Information från samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar om förändringar i 
kollektivtrafiken och kostnader som därmed tillkommer kommunen samt 
om ansökan om atdsmiljöavtal. Per Norén, projektenheten ger en 
nulägesbild för bygget av Vibyskolan. Jan Lundberg, gatu/park-chef, 
informerar om tidigare beslut om parkering vid Sjövägen.         

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 25 Dnr 2023/00153  

Ekonomisk återrapportering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Carin Homann informerar om bokslut 2022 samt om arbetet med 
verksamhetsberättelse och årsredovisning.       

Beslutsunderlag 
Muntligt.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 26 Dnr 2022/01542  

Yttrande över granskning - Håbo kommun 
delårsrapport 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner yttrande över granskning av delårsrapporten.   

Sammanfattning  
De förtroendevalda revisorerna har granskat delårsrapporten per 2022-08-31 
för Håbo kommun. Revisorerna konstaterar att balanskravet beräknas nås 
för år 2022. Samtidigt konstateras att årsprognosen exklusive reavinster och 
resultat från exploatering är -2,6 miljoner kronor. Revisorerna önskar 
kommunstyrelsens synpunkter på slutsatser och rekommendationer.   

Beslutsunderlag 
– Yttrande över översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 

– Missiv – granskning av delårsrapport för Håbo kommun 

– Översiktlig granskning – Håbo kommuns delårsrapport 2022 

– Bilaga 1. Översiktstabell – revisionens rekommendationer och insatser vid 
kommunstyrelsen    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Revisionens ordförande för mandatperiod 2019-2022 
Revisorernas konsulter 
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§ 27 Dnr 2022/01546  

Val av ombud till Upplandsstiftelsen för 
mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen nominerar Björn Erling (M) till ombud för 
Upplandsstiftelsen.  

Sammanfattning  
Kommunen har att utse ett ombud till Upplandsstiftelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-07 § 137 att delegera till 
kommunstyrelsen att utse ombud för Upplandsstiftelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Häggmark (M) nominerar Björn Erling (M) till ombud.       

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vald 
Förtroendemannaregister 
Upplandsstiftelsen 
Löneavdelningen 
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§ 28 Dnr 2022/01326  

Val av ledamöter i tillväxtrådet för mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Catherine Öhrqvist (M) till ordförande i 
Tillväxtrådet för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31. 

2. Kommunstyrelsen utser Agneta Hägglund (S) till vice ordförande i 
Tillväxtrådet för mandatperioden 2023-01-01- 2026-12-31. 

3. Kommunstyrelsen fastställer förslag till reviderat reglemente. Reglemente 
fastställt 2021-02-08 § 27 upphör att gälla vid samma tidpunkt som det nya 
reglementet vinner laga kraft.  

Sammanfattning  
Enligt tillväxtrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse ordförande och 
vice ordförande i tillväxtrådet för mandatperioden 2023-2026. Vidare anger 
reglementet att kommunalråd och oppositionsråd ska väljas in i rådet av 
kommunstyrelsen.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 § 211 beslutades att 
kommunen ska tillsätta kommunalråd istället för oppositionsråd. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att skrivningen kring 
oppositionsråd ersätts genom att ”samtliga kommunalråd” ersätter 
skrivningen ”Kommunalråd och oppositionsråd” i reglementet. Inför den 
nya mandatperioden behöver nya val göras.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Häggmark (M) nominerar Catherine Öhrqvist (M) till ordförande i 
Tillväxtrådet.  

Helene Cranser (S) nominerar Agneta Hägglund (S) till vice ordförande i 
Tillväxtrådet.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut avseende nomineringar samt avseende revidering av reglemente och 
finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förtroendemannaregister 
Tillväxtrådet 
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Valda 
Lönefunktionen  
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§ 29 Dnr 2023/00100  

Val av ersättare till styrelsen för Ragnar Sellbergs 
Stiftelse  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar vidare ärendet till Kommunfullmäktige utan eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Håbo kommun är en av stiftarna i Ragnar Sellbergs Stiftelse och har en plats 
i styrelsen. En ny ersättare för mandatperioden ska utses.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att ärendet lämnas till Kommunfullmäktige 
utan eget förslag till beslut då det är Kommunfullmäktige som ska utse 
ersättare i styrelsen.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan lämna ärendet vidare utan 
eget förslag till beslut och finner att så är fallet.       
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§ 30 Dnr 2023/00165  

Entledigande och utnämnande av dataskyddsombud, 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Robin Nariman från uppdragets om 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från den 31 januari 2023. 

2. Kommunstyrelsen utser Robert Jägare till nytt dataskyddsombud från den 
16 februari 2023.  

Sammanfattning  
Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter 
behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om 
dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 
även fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för 
registrerade personer.  

Robin Nariman har avslutat sin tjänst som kommunjurist hos kommunen 
och nytt dataskyddsombud behöver utses.    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förtroendemannaregister 
Löneavdelningen 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 31 Dnr 2022/01610  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala pensionärsrådet (KPR) 
från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till vård- och 
omsorgsnämnden.  

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
kommunala pensionärsrådet att gälla från och med 2023-03-03.   

Sammanfattning  
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är i dag organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet 
enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till vård- och 
omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden fick genom beslut i 
kommunfullmäktige 2022-11-07 § 152, ändrat ansvarsområde genom att 
socialpsykiatri och frågor rörande LSS fördes över från vård- och 
omsorgsnämnden till socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden fick 
därigenom ett tydligare fokus på äldreomsorgsfrågor.       

Beslutsunderlag 
– Beslut vård- och omsorgsnämnden 2023-01-24 § 4 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 32 Dnr 2022/01609  

Ändrad nämndtillhörighet för kommunala 
funktionsrättsrådet (KFR) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala funktionsrättsrådet 
(KFR) från och med 2023-03-03 ska vara organisatoriskt knutet till 
socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderat reglemente för 
kommunala funktionsrättsrådet att gälla fr o m 2023-03-03.     

Sammanfattning  
Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är i dag organisatoriskt knutet till 
kommunstyrelsen. På rådets möte den 4 oktober 2022 uttryckte rådet 
enhälligt att man önskar vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. 
Socialnämnden fick genom beslut i kommunfullmäktige fr o m 1 januari 
2023 ett ändrat ansvarsområde. Socialpsykiatri och frågor rörande LSS 
fördes därigenom över från vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde till 
socialnämndens. Detta innebär att funktionsrättsfrågorna koncentreras till 
socialnämnden.       

Beslutsunderlag 
– Beslut socialnämnden 2023-01-24 § 10 

– Förslag till reviderat reglemente för kommunala funktionsrättsrådet   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 33 Dnr 2023/00149  

Deltagande i Knivstakonferensen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående ledamöter får delta i 
Knivstakonferensen 2023, med möjlighet att ta in ersättare. 

Catherine Öhrqvist (M) 

Agneta Hägglund (S) 

Tommy Lövgren (SD)    

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat ut information om datum för 
Knivstakonferensen 2023. Inbjudan med ytterligare information kring 
innehåll och anmälan kommer att skickas ut senare. Kommunstyrelsen får 
redan nu möjlighet att besluta om deltagande.    

Beslutsunderlag 
Inbjudan   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar att kommunalråden ska åka på konferensen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunalråden ska kunna kalla in ersättare.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt eget samt 
Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunalråden 
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§ 34 Dnr 2022/01145  

Medborgarförslag: kulturskola för gymnasieungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att kulturskolan ska erbjuda 
lektioner även till ungdomar på gymnasiet. Kulturskolan i Håbo har i dag en 
åldersgräns vid årskurs 9. Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit 
med yttrande samt med kostnadsberäkningar. Det finns i dag möjlighet för 
gymnasieungdomar att fortsätta med kulturskolans lektioner även på 
gymnasiet. För nyinflyttade ungdomar, eller ungdomar som kommer från 
fristående verksamheter, kan kulturskolan ordna lektioner mot en avgift. 
Med anledning till att det idag redan finns möjlighet för ungdomar att ta del 
av kulturskolans verksamhet även på gymnasiet föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget ska anses besvarat.   

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag  

– Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-12-07 § 198 

– Kostnader för utökad verksamhet musiklektioner gymnasieungdomar   

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

 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 35 Dnr 2022/00630  

Medborgarförslag: öppen verksamhet/ungdomsgård 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden uppdraget att 
beskriva behov i närområdet och ekonomiska konsekvenser av att starta en 
ny verksamhet i nära anslutning till Futurumskolan. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige senast i maj 2023.  

2. Uppdraget ska ske i samråd med barn- och utbildningsnämnden. 

3. I och med uppdraget i punkt 1 anses medborgarförslaget besvarat.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en öppen 
verksamhet/ungdomsgård i skolan. Målgruppen ska vara barn och ungdomar 
i årskurs 4 till 9. Verksamheten ska erbjuda aktiviteter och vara öppen 
eftermiddagar och kvällar. Medborgarförslaget remitterades till barn- och 
utbildningsnämnden samt till kultur- och fritidsnämnden som nu har 
inkommit med yttrande.   

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag  

– Beslut 2022-10-05 § 148, barn- och utbildningsnämnden 

– Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 

– Beslut 2022-10-04 § 61 Kultur- och fritidsnämnden    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 36 Dnr 2022/00306  

Motion: utebliven ersättning vid grova brott 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen genom att ändra Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i Håbo 
kommun på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att besluta 
att förtroendevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt avtalet 
inskränks eller helt upphör om han eller hon har dömts för ett brott på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.     

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion daterad den 25 februari 2022. 

Motionen tar sikte på vissa förmåner som förtroendevalda kan erhålla enligt 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) och – för vissa ledamöter som valts innan 2014 – bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Det är närmare 
bestämt bestämmelsen om ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL samt 
bestämmelserna om visstidspension och avgångsersättning i PBF som är av 
intresse i ärendet.1 

Avtalen OPF-KL och PBF har tagits fram av Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR).2  De är utformade för tillämpning hos respektive kommun. 
Bestämmelserna i avtalen blir inte automatiskt gällande för kommuner, utan 
det krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna för att de ska äga giltighet. 
Kommunfullmäktige i Håbo kommun har den 16 november 2015, § 69, bl.a. 
beslutat att ”anta upprättat förslag till reviderat reglemente för 
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)”, se bilaga 3. 
Av beslutet följer att det är bestämmelserna i OPF-KL 14 som, med för 
detta ärende oväsentliga revideringar, har antagits av fullmäktige.3   

Förmånen ekonomiskt omställningsstöd i OPF-KL (se bilaga 4) gäller 
endast i förhållande till den som inom kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid (hädanefter 
benämnd kommunalråd). I princip detsamma gäller för rätten till 
visstidspension eller avgångsersättning enligt PBF (se bilaga 5). Detta 
innebär att övriga förtroendevalda som regel inte omfattas av förmånerna i 
avtalen. 

Ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL kan som huvudregel utges i 
högst i tre år. Detta bör ställas mot rätten till avgångsersättning och 
visstidspension enligt PBF som kan utges i högst fem respektive 15 år. 
Ersättningsnivån för det ekonomiska omställnings-stödet enligt OPF-KL 
motsvarar i stort sett avgångsersättningen enligt PBF. Dessa ersättningar 
beräknas med utgångspunkt i den förtroendevaldes årsarvode vid 
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avgångstidpunkten. Beräkningen av visstidspension är mer komplicerad och 
utgörs av ”bruttopensionspoäng” multiplicerat med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp. 

Vidare så är omställningsstöden i OPF-KL, bl.a. det ekonomiska 
omställningsstödet, förenat med ett aktivitetskrav. Det förutsätts nämligen 
att kommunalrådet vars uppdrag upphört själv aktivt verkar för att hitta ett 
annat arbete eller annan försörjning för att han eller hon ska ha rätt till 
stöden. Förtroendevaldas rätt till visstidspension eller avgångsersättning 
enligt PBF är inte föremål för något dylikt aktivitetskrav. 

Härutöver är det viktigt att notera att rätten till visstidspension eller 
avgångsersättning enligt PBF är villkorat på ett sätt som går utöver förslaget 
i motionen. Enligt PBF får kommunfullmäktige besluta att förtroendevalda, 
vars uppdrag återkallats enligt 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900)4 inte 
har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. Kommunfullmäktige kan 
alltså enligt PBF besluta att förtroendevalda som har vägrats ansvarsfrihet 
eller har dömts för brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen 
har fått laga kraft inte har rätt till visstidspension eller avgångsersättning. 
Detsamma gäller om uppdraget upphört av annan anledning än återkallelse 
och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla uppdraget med 
stöd av den bestämmelsen i kommunallagen. Förvaltningen kan i 
sammanhanget konstatera att den i motionen nämnda politikerns rätt till 
visstidspension var föremål för ett sådant villkor. Villkoret kunde dock inte 
tillämpas då brottet inte var tillräckligt allvarligt5 och den förtroendevalde 
inte heller kunde vägras ansvarsfrihet. 

Trots att rätten till omställningsstöd enligt OPF-KL är förenat med ett 
aktivitetskrav och att villkoret svårligen kan komma att tillämpas så anser 
förvaltningen att det finns skäl att bifalla motionen genom att ändra OPF-
KL på sådant sätt att pensionsmyndigheten ges befogenhet att besluta att 
förtroendevalds rätt till ekonomiskt omställningsstöd inskränks eller helt 
upphör om han eller hon dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år 
kan följa och domen har fått laga kraft. En sådan ändring av avtalet får anses 
vara tillåtet enligt § 6 i OPF-KL. Skälen för förvaltningens bedömning är att 
den instämmer med andemeningen i motionen; att det är orimligt att en 
politiker som dömts till ett långt fängelsestraff för ett mycket allvarligt brott 
ska ha samma rätt som andra politiker att erhålla ekonomiskt stöd av 
kommunen i syfte att ”ställa om” till en annan sysselsättning. Eftersom PBF 
innehåller ett mer långtgående villkor än som föreslås i motionen finns det 
inte skäl att ändra det avtalet.   

1 I sammanhanget är det värt att notera att det är med stöd av PBF (eller ett 
avtal med liknande bestämmelser) som den i motionen nämnda politikern 
erhåller visstidspension. Nyhetsartiklar m.m. om politikern och dennes rätt 
till ersättning från Kungsbacka kommun kommer inte att återges i denna 
skrivelse. 
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2 SKR har tagit fram nya bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL 18). Dessa bestämmelser har dock inte 
antagits av Kommunfullmäktige i Håbo kommun. Inte heller OPF-KL 18 
innehåller ett sådant villkor som föreslås i motionen. OPF-KL 18, OPF-KL 
14 samt PBF finns tillgängliga på SKR:s hemsida och kommer inte att 
bifogas denna skrivelse. 

3 Kommunledningsförvaltningen har tyvärr inte kunnat konstatera huruvida 
någon av dagens förtroendevalda omfattas av PBF. Eftersom Håbo kommun 
har ett antal aktiva förtroendevalda som haft politiska uppdrag i kommunen 
innan år 2014 utgår dock förvaltningen från att PBF kan vara tillämpligt i 
förhållande till någon eller några av kommunens förtroendevalda. 

4 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) motsvarar 4 kap. 9 § 
kommunallagen (2017:725). 

5 Exempel på brott mot liv och hälsa samt sexualbrott som inte omfattas av 
det i motionen föreslagna villkoret är (förutom köp av sexuell tjänst) i) 
misshandel och grov misshandel, ii) vållande till annans död, iii) våldtäkt 
som är mindre grovt och oaktsam våldtäkt, iv) sexuellt övergrepp och grovt 
sexuellt övergrepp, samt v) sexuellt utnyttjande av barn. 

Beslutsunderlag 
– Motion om utebliven ersättning vid grova brott, daterad 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2022-02-28 

– Utdrag ur kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-11-16 

– Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) i Håbo kommun 

– Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 
2001-06-15   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 37 Dnr 2023/00151  

Rapportering av nya medborgarförslag och motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
I enlighet med riktlinjer för beredning av medborgarförslag och motioner 
ska medborgarförslag och motioner som remitterats till kommunstyrelsen 
för beredning tas upp på nästkommande kommunstyrelse. 

Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen noterar informationen.   

Beslutsunderlag 
– Anmälda medborgarförslag 

– Anmälda motioner   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 38 Dnr 2022/01690  

Återrapportering av den fysiska arbetsmiljön inom 
SAM 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av den fysiska arbetsmiljön 
för år 2022.     

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunledningsförvaltningens 
avdelningar samt enheter följer årshjulet SAM och har under september-
december 2022 arbetat med den fysiska arbetsmiljön.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef har tillsammans med 
skyddsombud och fastighetsförvaltare genomfört en fysisk skyddsrond med 
hjälp av kommunens checklista med riskbedömning och handlingsplan för 
förvaltningens lokaler på plan 2, kommunhuset.  

I återrapporteringen, från förvaltningarnas arbete med den fysiska 
arbetsmiljön, ska det tydliggöras vilka risker som framkommit under 
skyddsronderna. Under rubriken Nuläge finns en sammanställning av risker 
och åtgärder för dessa.      

Beslutsunderlag 
mall-riskbedomning-och-handlingsplan-skyddsrond-fysisk-arbetsmiljo-
221010   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna 
återrapporteringen och finner att så är fallet.      

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltning 
Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 
Håbo kommuns HR-avdelning  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 39 Dnr 2022/01691  

Uppföljning och insyn av privata utförare - uppföljning 
av nämndernas programarbete  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att från 
nämnderna begära in en rapportering om nämndernas uppföljning av den 
verksamhet som inom nämndens område utförs av privata utförare.       

Sammanfattning  
Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-06-17, § 95, att anta ett sådant program. Programmet anger 
att varje nämnd ska följa upp den verksamhet som inom nämndens område 
utförs av privata utförare. Programmet handlar därigenom om att reglera 
kommunens relationer med privata utförare och är en viktig del i att vara en 
god samarbetspart med näringslivet. 

Då en ny mandatperiod är på väg att inträda behöver kommunfullmäktige 
alltså ta beslut om ett sådant program. Det behöver dock inte vara ett nytt 
program som man beslutar om utan det kan räcka med att fastställa 
befintligt program om man anser detta vara tillfyllest.       

Beslutsunderlag 
– Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

– Beslut KF 2019-06-17, § 95   

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 40 Dnr 2022/00509  

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsförvaltningens simhall att gälla från och med 2023-04-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare taxor och avgifter för kultur- och 
fritidsförvaltningens simhall KF 2021-06-14, § 80. 

Sammanfattning  
Kultur och fritidsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att besluta om 
ändrade entrétaxor för simhallen från och med 1 mars 2023.  

Dagens prissättning gör att nämnd och kommunfullmäktige inte har 
tillräcklig finansiering för att täcka sina faktiska kostnader. 

Förvaltningens rekommendationer för ålderskategorier vad gäller 
prissättning av entréavgifter baseras på prissättning i jämförbara simhallar. 
De nuvarande taxorna är lägre jämfört med andra kommuner med liknande 
anläggning. Förvaltningens förslag är att kommunen följer förvaltningens 
rekommendation från 1 mars 2023 och ändrar enligt förslag.  

Ramen för budgeten 2023 bygger på att taxor och avgifter antas.  

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen 

– Taxor 2019-2023 och jämförelse andra kommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Klaesson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Catherine Öhrqvist (M) yrkar redaktionell ändring av datumet i beslutet.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 41 Dnr 2023/00113  

Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2023 enligt nedan. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 
kansli. 

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2023-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2022 års partistöd. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd till 
HåboDemokraterna för 2,5 månader avseende år 2022.    

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 2021 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redovisats för 
kommunfullmäktige (KF 2022-09-26 § 109).  

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. 2023 års inkomstbasbelopp är 74 300 
kronor. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt tabell. 

HåboDemokraterna har rätt till partistöd för år 2022 med 2,5 månader enligt 
kommunallagens 4 kap 30 § i kommunallagen (KL) att ett partistöd får inte 
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett visst  parti.    

Beslutsunderlag 
– Regler för partistöd (bifogas ej) 

– KF 2022-09-26 § 109    

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

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 42 Dnr 2022/01530  

Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för hantering av arkiv i Håbo 
kommun med första giltighetsdag 2023-04-01 och upphäver samtidigt:   

• KS 2016/00250 Reglemente för arkivvården inom Håbo kommun.  

• KS 2016/00440 Föreskrifter om gallring av allmänna handlingar.       

Sammanfattning  
Nuvarande arkivreglemente i Håbo kommun (KS 2016/00250 Reglemente 
för arkivvården inom Håbo kommun) baserar sig på det normalförslag som 
Riksarkivet beslutade om inför arkivlagens tillkomst 1991. För att bilda en 
grund för verksamheternas, framförallt för arkivmyndighetens, fortsatta 
arbete finns det behov av att förenkla och förtydliga nu gällande reglemente. 
De föreslagna riktlinjerna kommer även att inkludera en definition av 
begreppet gallring i enlighet med Riksarkivets utvidgade gallringsbegrepp 
samt utökad samrådsskyldighet. Riktlinjerna föreslås att börja gälla 2023-
03-01.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Catherine Öhrqvist (M) yrkar redaktionell ändring av datumet i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med redaktionell ändring av datum och finner att så är fallet.          

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 43 Dnr 2022/01030  

Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo 
kommun.   

Sammanfattning  
Säkerhetsskydd handlar om att skydda säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott. Genom framförallt 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen 
(2021:995) bildas ett ramverk för hur säkerhetskänslig verksamhet ska 
bedrivas. 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva en grundläggande struktur för 
kommunens säkerhetsskyddsarbete. Kommunens arbete med 
säkerhetsskydd är en integrerad del av det övriga arbetet med säkerhet och 
beredskap. 

Syftet med riktlinjerna är även att redovisa hur kommunen följer gällande 
lagstiftning utan att röja de åtgärder som är vidtagna för att upprätthålla 
Sveriges säkerhet.   

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för säkerhetsskydd i Håbo kommun   

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 44 Dnr 2022/01132  

Revidering av sammanträdestider 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer reviderad sammanträdesplan för 2023.  

Sammanfattning  
Sammanträdesplan för 2023 fastställdes vid Kommunfullmäktige 2022-09-
26 § 111. Sedan dess har revideringar av beredningstillfällen behövts.  

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad sammanträdesplan 2023.  

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 45 Dnr 2022/01667  

Redovisning av uppdrag till Kommunstyrelsen februari 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens noterar redovisningen.   

Sammanfattning  
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 redovisar 
förvaltningen regelbundet en lista över de aktuella uppdrag som faller under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Uppdragen redovisas i två separata förteckningar, en för avslutade uppdrag 
och en för pågående uppdrag. Chefer och andra ansvariga har fått möjlighet 
att kommentera och rapportera utdragen status och kommentarerna som 
inkommit framgår av förteckningen.   

Beslutsunderlag 
– Förteckning, pågående uppdrag 

– Förteckning, avslutade uppdrag   

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

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 46 Dnr 2022/01668  

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, februari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av av 
kommunfullmäktiges beslut. Status för verkställigheten av fullmäktiges 
beslut redovisas i två separata förteckningar, en för avslutade och en för 
pågående. Chefer och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och 
rapportera verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som 
kommit in framgår av förteckningen.      

Beslutsunderlag 
– Förteckning, verkställighet pågående 

– Förteckning, verkställighet avslutade   

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 47 Dnr 2022/01716  

Redovisning av protokoll till Kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll   

Sammanfattning  
Protokoll som har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 
redovisas.                

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

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

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 48 Dnr 2022/01720  

Redovisning av delegationsbeslut till 
Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.      

Sammanfattning  
Beslut för perioden 2022-12-12 – 2023-01-25  redovisas.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.      

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 49 Dnr 2022/01697  

Redovisning av skrivelser till Kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-02-08 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Skrivelser som har inkommit sedan den senaste redovisningen av protokoll 
vid kommunstyrelsens sammanträde 
redovisas.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse.      

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

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 50 Dnr 2022/01113  

Kontakt med externa exploatörer  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att frågan ska diskuteras på gruppledarmöte.   

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) väckte tidigare en övrig fråga om politikens 
kontakt med externa exploatörer. Frågan bordlades tills ny kommunstyrelse 
är vald. Förslag är nu att frågan istället ska diskuteras på gruppledarmöte.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-08-29 § 213    

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gruppledare 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 51 Dnr 2023/00155  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lägger övriga frågor till dagordningen.       

Sammanfattning  
Under mötets öppnande finns möjlighet att anmäla övriga frågor. Övriga 
frågor läggs till dagordningen.       

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 61(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 52 Dnr 2023/00185  

Övrig fråga: flaggning för Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att den Ukrainska flaggan ska hissas på årsdagen 
av invasionen av Ukraina.        

Sammanfattning  
Catherine Öhrqvist (M) väcker frågan om den Ukrainska flaggan ska hissas 
den 24 februari 2023 med anledning av att det är årsdagen av Rysslands 
invasion av Ukraina. 

En enig kommunstyrelse ställer sig bakom förslaget att hissa flaggan.        

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Internsevice  
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(62) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-08  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 53 Dnr 2023/00186  

Övrig fråga: information om färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) väcker frågan om upphandling av färdtjänst. Stefan 
Ejderfjäll, upphandlare, ger en lägesbild.      

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