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§ 75 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Michael Rubbestad (SD) till 
justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaro och utser en 
justerare att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs 
med följande tillägg:  

- Justering av tidsplan, Budget 

- Leader 

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendet Justering av tidsplan, Budget 

Fredrik Anderstedt (S) anmäler ärendet Leader 

______________ 
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§ 76 Dnr 2021/00003  

Information från personalavdelningen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
HR-chef Andreas Nyhus informerar om genomförda och kommande 
aktiviteter inom HR/Personal, bland annat följande: 

Januari - mars: Digital friskvård, Central facklig tid, 
Medarbetarundersökning. Resultat av medarbetarundersökningen 
presenteras på nästa KSAU.  

April: Löneöversyn 2021 (lärarna har nu nytt avtal), Stella - System för 
arbetsskador - och tillbud och Novi - System för digitala chefsanteckningar - 
införs.  

Maj: Arbetsmiljöpolicy, Fler riktlinjer inom arbetsmiljö kommer att komma 
för beslut (rehabilitering, hot & våld, alkohol & droger är tre typer av rutiner 
som behöver ses över) 

September: Arbetsmiljödelegation och utbildning för chefer och 
skyddsombud kommer att behöva beredas inför sommaren.  

______________ 
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§ 77 Dnr 2021/00096  

Revisionsrapport gällande granskning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunstyrelsen 
styr och följer upp att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, 
föreskrifter och interna styrdokument.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen brister i sin 
styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KPMG revisionsrapport - Granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion föreslår Liselotte Grahn Elg (M) att arbetsutskottet ska 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så 
sker.  

______________ 
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§ 78 Dnr 2021/00072  

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt 
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790  

2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 
KS 2021/00072 nr 99791 

3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792 

4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr 
92999 

Sammanfattning  
Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande 
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det 
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området 
behöver revideras. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur 
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö 
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy. 
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska 
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med 
arbetsmiljön.   

Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns 
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom 
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete 
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av 
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar. 

Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras 
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet 
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger, 
diskriminering och kränkande särbehandling.  Dessa riktlinjer är omfattande 
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller 
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa 
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styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och 
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet 
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790 
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791 
Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter 
KS 2021/00072 nr 99792 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till punkt 5 i förvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut, punkterna 1-4, och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet avslår förvaltningens förslag 
till beslut, punkt 5, och finner att så sker.  

______________ 
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§ 79 Dnr 2021/00158  

Återkoppling Kapacitet VA-anläggningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande att 
tillskriva kommunalförbunden Norrvatten och Käppala ett intentionsbrev för 
att se om möjligheten finns till VA-anslutning för Skokloster. 

3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda ekonomin i förslaget.  

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen informerar kommunstyrelsen om kapacitet på VA-
anläggningar 20210208-2020/00462. En nulägesanalys har tagits fram för 
att få en helhetsbild av hur hela VA-kapaciteten ser ut i dagsläget, och 
belysa de eventuella problem som finns och som behöver åtgärdas för att 
kommunen skall kunna växa.  

Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören, 
samhällsbyggnadschefen och VA-chef att skyndsamt gå vidare med 
utredningar med grund i de VA-utredningar som presenterades i april 2018. 

Arbete pågår med att ta fram uppdaterade ekonomiska kalkyler för olika 
alternativ på ett övergripande plan och kommer att presenteras för 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster 
Tekniska nämndens beslut  
Utkast intentionsbrev till kommunförbunden Käppala och Norrvatten 

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

______________ 
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§ 80 Dnr 2019/00100  

Detaljplan för Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand, för 
granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till DPL 
455 Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- 
och bygglagen (2010:900)  

2. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens bedömning om att ett 
genomförande av detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan.  

Sammanfattning  
I samband med en ansökan om bygglov har det framkommit att fyra 
fastigheter i Hagviken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder. 
Verkligheten stämmer därför dåligt med den gällande detaljplanen, och 
omöjliggör nu ytterligare tillbyggnader. Vid detaljplaneläggning för att 
omvandla området från fritidshusbebyggelse till permanent (70-talet) 
undantog Länsstyrelsen (då fastställande myndighet) fastigheterna från 
antagande av ny plan. I samband med undantagandet konstaterade 
kommunen att ny plan skulle tas fram även för dessa fastigheter. 

Förslag till sådan ny plan var på samråd över årsskiftet 2020/2021. Under 
samrådet inkom sex yttranden varav tre med synpunkter. Alla synpunkter 
bedöms vara tillgodosedda, utan att det krävts några större ändringar av 
planförslaget. Detaljplanen bedöms därför vara redo för granskning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta,   
Planbeskrivning,   
Samrådsredogörelse 

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

______________ 
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§ 81 Dnr 2019/00338  

Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog, för samråd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till DPL 
453 del av Segersta 1:70, Ekolskrog enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen 
(2010:900). 

2. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens bedömning om att ett 
genomförande av detaljplanen kan leda till betydande miljöpåverkan.   

3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad VA-studie.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade hösten 2019 beslut om att planlägga del av 
Segersta 1:70. Syftet med planläggningen är att möjliggöra utveckling av ett 
verksamhetsområde mellan E18s körbanor intill Trafikplats Ekolskrog. 
Planområdet omfattar totalt 25 hektar varav verksamhetsmark om 17 hektar. 

I detaljplanen ingår även att tillgängliggöra stranden längs Mälaren norr om 
Stämsvik.  

Detaljplanen medför betydande miljöpåverkan och åtföljs därför av en 
miljökonsekvensbeskrivning i vilken planens konsekvenser beskrivs 
närmare. Där ges även förslag på åtgärder för att minska den negativa 
påverkan som planen har, bland annat på natur- och vattenmiljö.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta,  
Planbeskrivning,  
MKB 
Planavtal 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
göra en fördjupad VA-utredning.  

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

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:    
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Förslaget innebär som förvaltningen själva lyfter fram en betydande 
miljöpåverkan i området. Även om Sverigedemokraterna ser positivt på ett 
tillgängliggörande av stranden så överväger de i övrigt negativa aspekterna 
för planen i sin helhet. 

Håbo kommun kommer inom en snar framtid att öppna upp norra Europas 
största logistikområde och vi menar att man bör avvakta och analysera 
effekterna av denna exploatering och etablering innan man går vidare med 
ytterligare logistikprojekt i den geografiska närheten, särkilt med 
hänvisning till de negativa miljöaspekterna. 

 

______________ 
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§ 82 Dnr 2019/00126  

Överlåtelse av genomförandeavtal mellan exploatörer, 
Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att genomförandeavtalet för del av 
Björkvallen med Solfältet Fastighets AB överlåts till H3 Förvaltning AB.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att se över parkeringsnormen och eventuella 
möjliga förändringar av denna i avtalet.    

Sammanfattning  
Kommunen har i detaljplanen Björkvallen två exploatörer. En av 
exploatörerna är Solfältet Fastighets AB som ägs av dotterbolaget Index 
Projekt AB.  Index projekt AB vill nu sälja sitt bolag Solfältet Fastighets 
AB men försäljningen är inget värt om inte genomförandeavtalet med 
Kommunen följer med till de nya ägarna. Kommunen bestämmer om 
genomförandeavtalet kan överlåtas till annan part.  

Köparen är H3 Förvaltning som i sin tur ägs av H2 och Ståhl & Ståhl. 
Bolaget är relativt nytt men koncernen har mångårig erfarenhet av 
fastighets- och byggbranschen. Det är en koncern som vill bygga och 
förvalta fastigheter långsiktigt. 

Berörd del av detaljplanen är området för flerbostadshus i norradelen mot 
kulturhuset.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Genomförandeavtal för Björkvallen med överlåtelse av mark 
H2 Årsredovisning 2019 
Ståhl & Ståhl Företagspresentation 
Protokollsutdrag 2019-12-09 § 180 Exploatering, Björkvallen 

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

Efter diskussion beslutar utskottet att förvaltningen får i uppdrag att se över 
parkeringsnormen och eventuella möjliga förändringar av denna i avtalet.  

______________ 
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§ 83   

Ajournering 

Sammanfattning  
Sammanträdet ajourneras för 15 minuters paus.  

______________ 
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§ 84 Dnr 2020/00121  

Försäljning av tomtmark, Råby 7:1, Råbyvägen tomt A 
samt tomt B 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förlängningen av ett andra 
tilläggsavtal för försäljningarna av styckningslotterna A och B på 
fastigheten Råby 7:1. Förlängningarna gäller till tillträdesdag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att skriva på 
köpebreven för respektive försäljning.  

Sammanfattning  
2010 vann en detaljplan i Råby laga kraft med två styckningslotter där 
kommunen var den största markägaren. Genomförandet av detaljplanen är 
en del i ledet att sälja små tomter till privatpersoner Håbo kommun i 
enlighet med det politiska uppdrag som finns om försäljning av villatomter. 
Kommunen sålde genom en mäklare två blivande styckningslotter från Råby 
7:1, till två privatpersoner, i maj respektive juli 2020. Tillträdet villkorades 
med att lantmäteriförrättningen skulle bli klar i augusti samma år. 
Lantmäteriförrättningen drog ut på tiden och är fortfarande inte klar. 
Tilläggsavtal upprättades för att hålla avtalet giltigt fram till mars i år 2021. 
Nu har mars passerat och ytterligare tilläggsavtal behöver skrivas. Därför 
behöver giltighetstiden förlängas på nytt, i enlighet med den nya 
delegationsordningen från november 2020. Förlängningarna gäller till 
tillträdesdag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation, och där med rätt att ta 
beslut i frågan, enligt följande: Köp, försäljning, byte, inlösen samt 
överenskommelse om fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel 
inom ramen för fullmäktiges bemyndigande till kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller ersättningar inte överstiger 200 prisbasbelopp.  

Följdeffekt av att skriva på ett köpekontrakt och förlängningar av kontrakten 
innebär att när köparen ska tillträda marken ska köparen betala 
köpeskillingen och både kommunen och säljaren skriver på. För att inte ta 
upp samma ärende två gånger föreslås att Kommunstyrelsen även ger 
förvaltningen i uppdrag att skriva på köpebreven till styckningslotterna A 
och B från Råby 7:1.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Köpekontrakt lott A 
Köpekontrakt lott B 
Tilläggsavtal 1 lott A 
Tilläggsavtal 1 lott B 
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Tilläggsavtal 2 lott A och B 

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

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) närvarar inte vid beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 85 Dnr 2020/00117  

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en exploateringsbudget på 90,6 
miljoner kronor i överskott för Björnbro, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.  

Sammanfattning  
Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta 
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska 
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det 
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6 
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa. 

Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för 
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator, 
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark. 
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis 
anslutningsväg och vändplan. 

Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna 
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 
2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6 
Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6 
Köpeavtal kv 5 & 6 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förslaget med hänvisning till de 
arkeologiska aspekterna.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på tillägget att beloppet för budgeten tydligt 
ska framgå i beslutet.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om arbetsutskottet avslår 
eller bifaller förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller det egna 
tilläggsyrkandet och finner att så sker.  
______________ 
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§ 86 Dnr 2021/00149  

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande 
projektering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om en budget för inledande utredningar och 
projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat 9 000 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om upplåning 
av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.   

3. Kommunstyrelsen beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår. 
Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner kronor.  

Sammanfattning  
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta 
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning 
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med 
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en 
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och 
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från 
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.  

När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet 
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen 
(steg två). 

Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna 
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 
2021.  

Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar 
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  
______________ 
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§ 87 Dnr 2021/00150  

Exploatering, Bålsta C, etapp 6, budget för inledande 
projektering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om en budget för inledande utredningar och 
projektering till ett belopp om 12 549 000 kr, varav upparbetat 2 989 000 kr.  

Sammanfattning  
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för 
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 6, rött område på karta 
nedan). Det finns även ett visst utredningsbehov för de offentliga ytorna för 
att komma vidare med planarbetet. Grosvenor står och har hittills stått för 
samtliga kostnader för etappen, men det finns även kommunala intressen 
som exempelvis anläggandet av det Gröna stråket genom centrum och en 
översyn av torgytan mellan kommunhuset och centrumanläggningen. Även 
centrumparkeringen behöver ses över, och fastighetsrättsligt lösas. För att 
kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en 
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och 
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från 
markförsäljning och exploateringsbidrag från Grosvenor.  

Upplåningsbehovet uppgår till 9,3 miljoner kronor för år 2021 för denna 
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år 
2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

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

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

______________ 
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§ 88 Dnr 2021/00156  

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott med 5 miljoner kronor till 
beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0.  

Sammanfattning  
År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget 
för Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett 
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta 
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade 
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg. I beslutad budget 
ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa anläggningar. Budgeten för 
arbeten med busstorg och VA är satt till 17 miljoner kronor. I arbetena 
ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även, att gräva ur och färdigställa 
grunden för nya resecentrum. 

Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget 
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska 
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en 
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor. För 
att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver 
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138 
Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206 

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

______________ 
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§ 89 Dnr 2021/00103  

Nyttjanderätt längs Hagvikstrand 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Byggnadsnämndens beslut från 
1976-07-07. 

2. Kommunstyrelsen ger plan- och exploateringsavdelningen i uppdrag att 
säga upp Bryggans vänners nyttjanderätt.   

3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
Bryggans vänner hitta andra lösningar för föreningen.  

Sammanfattning  
Boende inom byggnadsplansområdet Hagviken, kallade Bryggans vänner, 
har idag rätt att ha båtplatser på kommunal mark utan att erlägga ersättning 
för denna nyttjanderätt. Nyttjanderätten konkurrerar med annan 
markanvändning på platsen, bland annat en badplats. Det finns ingen ny 
uppenbart lämplig placering inom byggnadsplansområdet som Bryggans 
vänner kan hänvisas till. Det är svårligen försvarbart att kommunen upplåter 
kostnadsfria båtplatser till en begränsad mängd fastighetsägare. 
Nyttjanderätten är idag grundad på ett nämndbeslut. Nämndbeslutet behöver 
upphävas och framtida upplåtelser regleras i avtal. 

Bryggan till vänster i bild är den som blåst sönder och tillhör Bryggans 
vänner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Byggnadsnämndens beslut 1976-07-07.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på tillägget att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Bryggans vänner hitta andra 
lösningar för föreningen.  

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

______________ 
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§ 90 Dnr 2020/00386  

Samråd inom vattenförvaltning, 1 november 2020 - 30 
april 2021  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 
skrivelse med dokumentnummer 100549.     

Sammanfattning  
Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en 
samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något 
annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan 
rent vatten stannar både industrin och matproduktionen. 

EU:s vattendirektiv syftar till att förbättra Europas vatten och skapa en 
hållbar förvaltning av dem. Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i 6- årscykler. 
Inför den fjärde perioden, som pågår från slutet av år 2021 till om med år 
2027, ger vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt berörda och 
intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas 
av vattendelegationen. Samrådsperioden pågår fram till den 30 april. 

Samrådsunderlaget är mycket omfattande och består av fyra olika 
dokument; Förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer samt delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist. Då 
samrådsunderlaget är väldigt omfattande så har förvaltningen valt att 
fokuserar synpunkterna på åtgärdsprogrammets åtgärder som riktar sig till 
kommuner. Alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner har två 
gemensamma åtgärder vilka berör planering och rapportering. Därutöver 
föreslås kommunerna ha ansvar för sex åtgärder som handlar om kommunal 
planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och 
förorenade områden, alltså åtgärder som kan vidtas i kommunernas 
egenskap av myndighet. 

Förvaltningen ser generellt positivt på förslaget men önskar flertalet 
förtydliganden för att åtgärderna ska kunna utgöra ett verktyg i kommunens 
verksamheter. Förvaltningen framhåller även vikten av bättre vägledning 
från centrala myndigheter samt ökade ekonomiska resurser till 
kommunernas vattenförvaltningsarbete för att vi ska lyckas med 
åtgärdsprogrammets höga ambitioner.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådshandling Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Norra Östersjöns 
vattendistrikt 
Samrådshandling Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 Norra Östersjöns 
vattendistrikt 
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Samrådshandling Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka 2021-2027 Norra Östersjöns vattendisrikt 
Förslag till Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 
Yttrande på samråd inom vattenförvaltningen 2021-2027    

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

______________ 
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§ 91 Dnr 2021/00131  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar 
utveckling i Håbo kommun. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas. 

Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts under verksamhetsåret 2020 i linje med miljöstrategin. I 
sammanställningen för hela kommunen redovisas åtgärderna kopplat till 
miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. Nyckeltal där 
förvaltningarna eller de kommunala bolagen har haft mål finns redovisat. Ett 
eller flera nyckeltal för respektive inriktning presenteras för att ge en 
övergripande bild över Håbo kommun.  

Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två 
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för 
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och 
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i 
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som 
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje 
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En 
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har 
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen 
där flest åtgärder genomförts.  

Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under 
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss. 
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att 
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där 
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2020. 
Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.   
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 92 Dnr 2021/00153  

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta 
centrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar att parkeringsutredningen för Bålsta centrum 
är slutförd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med simhallen ska fortsätta.   

Sammanfattning  
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen 
gå vidare. Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i 
detalj med denna parkeringsutredning som underlag.  

Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna 
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt 
peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning. 
Parkeringsutredningen för Bålsta centrum initierades med anledning av 
behovet av ny simhall och att föreslagen plats utgörs av befintlig parkering. 
Inom projektet Bålsta C ingår även potentiell bebyggelse på andra befintliga 
parkeringar. Utredningen tittar därför samlat på hela Bålsta centrum. 
Utredningen avser endast allmänna parkeringar och inte parkering på 
kvartersmark (ex. boendeparkering). 

Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser: 

• Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.  
• Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel) 
• Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik) 
• Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov 

av att använda bilen. 
• Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt 

krävs för att få en fungerande parkeringssituation under förutsättning 
av dagens pendlarparkeringar bebyggs.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Parkeringsutredning Bålsta centrum   

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

______________ 
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§ 93 Dnr 2021/00133  

Remiss vision Mälarens vattenvårdsförbund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens godkänner yttrandet i rubricerat ärende enligt nedan.  

2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott skickas som preliminärt 
yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund.  

Sammanfattning  
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om 
att ta fram en vision1 för kommande verksamhet inom förbundet, med 
anledning av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) löper ut till 
sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt 
vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattenförekomster detta 
år. En visionsgrupp har arbetat fram förslaget till vision. 

Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag under våren 2020. I 
september hölls sedan ett informationsmöte dit samtliga medlemmar var 
inbjudna. Under oktober och november har sex arbetsgruppsmöten hållits 
med medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in 
synpunkter, där Håbo kommun har deltagit. 

Håbo kommun ser positivt på förslaget till förbundets vision då den visar på 
vikten av förbundet som samordnande funktion för att kunna arbeta ur ett 
avrinningsområdesperspektiv och över kommun - och länsgränser. Håbo 
kommun anser att den föreslagna kansliorganisationen i stort stämmer väl 
överens med de åtgärdsområden som är viktiga för kommunens verksamhet, 
men önskar att tillsynsvägledning läggs till i organisationens verksamhet. 
Håbo kommun ser även positivt på förslaget till medlemsavgift från år 2022.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Följebrev remiss över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027 
Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 
Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund 
frän 2022 och framåt 
Utvärdering av projekt Mälaren – en sjö för miljoner      

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

______________ 
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§ 94 Dnr 2020/00211  

Uppdrag, utvärdering krisledning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-06-11, § 156 om utvärdering av 
krisledningen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en utvärdering 
av krishanteringsarbetet, vilken ska vara klar 2021-12-31. 

3. Utvärderingen ska göras av en extern part.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-11, § 156 att uppdra till förvaltningen 
att utvärdera krisledningsarbetet under coronakrisen. Uppdraget ska 
redovisas i anslutning till sommaren 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

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

Michael Rubbestad (SD) yrkar att den föreslagna kostnadsgränsen för 
utvärdering inte ska vara med i beslutet.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att utvärderingen ska genomföras till 2021-
12-31.  

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

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(52) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-12  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 95 Dnr 2021/00145  

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tjänstemanna- och politisk 
organisation och föreslår fullmäktige att anta den politiska organisationen 
från och med årsskiftet 2021/2022.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att verkställa förändringen 
inför årsskiftet 2021/2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. En risk- och konsekvensanalys för de alternativa lösningarna utökad 
kommunstyrelse, befintlig kommunstyrelse, samhällsbyggnadsutskott under 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsfrågor i egen nämnd ska tas fram 
till kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning  
Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för 
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.  

Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av 
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Plan- 
och exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska 
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på 
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom 
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även 
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med 
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner 
samlas. 

Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska 
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och 
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning 
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag 
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.  

Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att en risk- och konsekvensanalys för de 
alternativa lösningarna utökad kommunstyrelse, befintlig kommunstyrelse, 
samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsfrågor i egen nämnd ska tas fram till kommunstyrelsens 
sammanträde.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 
tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(52) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-12  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 96 Dnr 2021/00130  

Ekonomiuppföljning februari 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att hålla 
driftbudgetramen. 

2. Kommunstyrelsen upphäver beslutet 2021-02-08 (KS § 34) vad gäller att 
kommunstyrelsen ska hantera extra kostnader för åtgärder som nämnder 
beslutar om för att stötta företagen i Håbo kommun. Nämnderna ska själva 
hantera kostnaderna med hänvisning till ekonomistyrprinciperna. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram 
en handlingsplan för att åtgärda underskottet för kommunstyrelsen så att 
budgetramen hålls. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudget för 1113 Medborgar-
husets ytskikt 7,2 miljoner kronor, överförs till investeringsprojektet 1181 
Planerat underhåll.  

Kommunstyrelsen beslutar att investeringsprojektet 1138 Granåsen toaletter 
och kallgarage 7 mkr, delas upp i två olika projekt med budget 4 mkr för 
Granåsen garage och 3 mkr för Granåsen toaletter.   

Sammanfattning  
Inledning 

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 
av ekonomin per februari med en prognos för året, till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 
nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 
indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och den 
föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla ekonomin inom de 
ramar som fullmäktige beslutat. 

Prognos för årets resultat 

Prognosen för årets resultat, är 90,6 miljoner kronor, vilket är 62,9 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. 

En viktig orsak är att realisationsvinster från exploateringar beräknas ge 
78,9 miljoner kronor. När det avräknas, vilket ska göras vid avstämning mot 
balanskravet, är resultatet 11,7 miljoner kronor och balanskravet uppfylls. 

När även investeringsbidrag till privata avräknas, som i år enbart består av 
övertagna gatuanläggningar, är resultatet däremot ett underskott med 30,4 
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miljoner kronor, -2,3 procent av skattenettot. Det är avsevärt sämre än 
kommunens finansiella mål på 2 procent i överskott, 58,1 miljoner kronor 
sämre. 

Den främsta orsaken är att nämnderna prognostiserar underskott med 68,3 
miljoner kronor. Detta betyder att nämnderna efter denna tidiga uppföljning 
måste vidta åtgärder för att hålla budgetramen. 

En stor osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka 
ekonomiska effekter det får. Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för 
januari-februari uppgår till 5,0 miljoner kronor. I prognosen är det inräknat 
12,4 miljoner i nettokostnad, men det får sägas vara med stor reservation. 

Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är 
4,2 miljoner kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola. 
Projektet har avslutats av barn- och utbildningsnämnden, vilket innebär att 
det måste resultatföras eftersom det inte har något värde. 

Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget, 
varav 2,6 miljoner kronor avser Skolmiljarden. 

Investeringar 

Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas 
genomföras för 421,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till 
91,8 miljoner. Främst är det för att projekt senareläggs i tid av olika 
anledningar. Hittills i år har 4,8 miljoner kronor förbrukats. 

Finansiering 

Utifrån prognosen om årets resultat, senarelagda investeringar och 
prognostiserade markförsäljningar uppgår lånebehovet för året till 288,4 
miljoner, förutom den nyligen beslutade upplåningen på 103 miljoner 
kronor. I delårsuppföljningen för mars kommer uppdaterad prognos och 
förslag till beslut om upplåning. 

Beslut om finansiering av åtgärder för att stötta företagen 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 (KS § 34) att alla förvaltningar ska 
med hjälp av näringslivsenheten inventera sina verksamheter för att ta fram 
förslag på åtgärder som kan förenkla och stötta företagen i Håbo. Dessa 
förslag ska sedan hanteras och beslutas av respektive nämnd. Extra 
kostnader för åtgärder föreslås hanteras av kommunstyrelsen. Med 
utgångspunkt i ekonomistyrreglerna där respektive nämnd ansvarar för 
kostnaden för sina beslut, och med anledning av det stora underskott som 
prognostiseras för kommunstyrelsen, föreslås att nämnderna själva hanterar 
de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomiuppföljning per februari 2021   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningens förslag till beslut, punkt 2, ska 
avslås.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till Agneta Hägglunds (S) 
avslagsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 
avslår Agneta Hägglunds (S) avslagsyrkande och finner att arbetsutskottet 
avslår yrkandet.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag 
till beslut i övriga punkter och finner att så sker.  

______________ 
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§ 97 Dnr 2021/00118  

Informationsärende, granskning av 
överförmyndarnämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen   

Sammanfattning  
PWC har fått i uppdrag av Uppsala kommuns revisorer att granska om 
överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen är att 
överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivs ändamålsenligt 
och med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningsrapporten tillställs nu kommunfullmäktige för kännedom.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsrapport 
Missiv   

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

______________ 
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§ 98 Dnr 2021/00116  

Informationsärende, inspektion av 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen. 

Förslag till beslut till kommunstyrelsen 
2. Kommunstyrelsen noterar informationen   

Sammanfattning  
Under 2020 genomförde Länsstyrelsen en digital inspektion av 
överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har 
behandlat inspektionsrapporten och överförmyndarförvaltningens förslag till 
åtgärder med anledning av inspektionen. Beslut samt rapport och åtgärder 
redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från överförmyndarnämnden 
Åtgärdsrapport 2020 
Länsstyrelsens rapport 2020   

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

______________ 
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§ 99 Dnr 2021/00121  

Utredning av införandet av frukost inför skoldag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige flyttar uppdrag gällande utreda införandet av frukost 
inför skoldag från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och 
utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag. 

Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av  

Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör 
kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget 
flyttas från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till 
kommunstyrelsen. Samråd gällande uppdraget har skett mellan 
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och chef för centralt stöd 
och service, där samtliga är överens om att uppdraget ska flyttas.  

Beslutsunderlag 
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller barn- 
och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 100 Dnr 2021/00117  

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och 
förvaltning av finska språket 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella 
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.  

Sammanfattning  
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner 
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, § 
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning 
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.   

Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas 
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan 
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur 
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut 
Föreslagna riktlinjer 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse      

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 101 Dnr 2021/00120  

Ändring av indexjustering pedagogisk måltid 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att indexjustering för pedagogisk måltid ändras 
från kalenderår till läsår   

Sammanfattning  
Beslut om pedagogiska måltider har inte tagit hänsyn till hur lärarnas 
arbetsår är uppbyggt vilket leder till onödigt administrativt arbete vid varje 
indexjustering av avgiften eller utebliven debitering på grund av att det 
redan finns avtal skrivna för perioden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
MTN§40 MTN2010/48   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller barn- 
och utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 102 Dnr 2019/00113  

Handläggning av ärenden gällande vänortsverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreslaget Vänortsavtal mellan Håbo-, Ingå, 
Fredensborg och Nittedal kommuner, med tillägget om Paide  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Paide för 
avstämning av nuvarande avtal. 

3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över 
vänortsorganisationen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har återremitterat ärende Nordisk handlingsplan för 
vänortsarbete mellan de nordiska vänskapskommunerna, Håbo, 
Fredensborg, Ingå och Nittedal med yrkande om att Paide ska inbegripas i 
det samnordiska vänskapskommunernas handlingsplan för vänortsarbete.  

En omredigerad handlingsplan för Nordiskt vänortsarbete där Paide nämns, 
föreslås antas. Förvaltningen föreslås ta kontakt Paide för att stämma av 
nuvarande avtal. Vidare föreslås att vänortsorganisationen ses över utifrån 
en organisation som utgår från kommunstyrelsens kansli.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-08 
Nordiskt vänortsavtal, daterad 2021-03-08 
Vänortsavtal med Fredensborg/Humleabek, Håbo och Paide daterad 1997-
06-25 
Vänortsavtal med Paide, daterad 1990-05-03 
Utredning, daterad 2021-03-08   

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

______________ 
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§ 103 Dnr 2020/00443  

Motion: en kärnvapenfri framtid för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska remitteras till 
kommunala pensionärsrådet, kommunala funktionsrättsrådet, tillväxtrådet, 
ungdomsrådet och trygghetsrådet för yttrande.   

Sammanfattning  
Vänsterpartiet i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att 
kommunen ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s 
konvention om kärnvapenförbud samt att kommunstyrelsens ordförande ska 
få i uppdrag att informera ICAN om att Håbo ansluter sig till ICAN Cities 
Appeal.   

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och bedömer att frågan 
inte är en fråga som ryms inom den kommunala kompetensen. Frågor som 
rör utrikespolitik ankommer, enligt regeringsformen, på staten. Eftersom 
kommunen, enligt kommunallagen, inte ska besluta i ärenden som enbart 
staten ska ha hand om bedöms kommunen inte ha befogenhet att ställa sig 
bakom detta avtal. Stöd för denna bedömning hämtas också i RÅ 1990 ref. 9 
där Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att opinionsyttringar som rör 
Sveriges förhållande till andra länder enligt praxis inte är en kommunal 
angelägenhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att motionen ska avslås.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion: en kärnvapenfri framtid för Håbo kommun   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet ska remitteras till kommunala 
pensionärsrådet, kommunala funktionsrättsrådet, tillväxtrådet, 
ungdomsrådet och trygghetsrådet för yttrande.   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
yrkandet om remiss och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen kansli för vidare hantering av remiss  
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§ 104 Dnr 2018/00474  

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende 
etablerandet av en förskola i Krägga.  

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats 
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare 
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och 
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras, 
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.  

Sammanfattning  
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen 
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Bålstapartiet föreslår att:  

-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den 
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng. 

-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare för-
skolor enligt denna modellen.  

Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen 
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras. 
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre 
tillagningskök för varje avdelning om så önskas. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen. 
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten 
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och 
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre 
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra 
undervisning enligt de krav som ställs.  

Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det 
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och alla 
andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-)skolverksamhet 
är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder (enligt modellen i 
motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. Dock kan modellen 
ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att förlänga i ytterligare en 
fem årsperiod. 
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Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för 
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden 
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och 
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU 
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende 
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen 
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av 
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU 
2020/00126 nr 59790). 

Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett 
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter. 
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har 
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör 
tas in i ovannämnda utredning. 

Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens 
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.  
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 
genomföra en förstudie avseende en ny förskola i Krägga.  

Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningens förslag till beslut, attsats 1 
ändras till att kommunfullmäktige beslutar att projektera en ny förskola 
enligt den föreslagna modellen i Krägga och att attsatts 2 två förblir 
oförändrad samt att kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen med 
dessa ändringar.  

Helene Zeland Bodin (C) efterfrågar en redaktionell ändring av 
formuleringarna i de föreslagna besluten så att det framgår tydligt vad 
motionens attsatser innebär i beslutet.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 
avslår Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att det avslås.  
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Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag 
till beslut med Liselotte Grahn Elgs (M) och finner att så sker.  

Arbetsutskottet beslutar att föra in förtydliganden enligt Helene Zeland 
Bodins (C) yrkanden i förslaget till fullmäktige.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(52) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-04-12  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 105 Dnr 2020/00222  

Motion: Etablera fler utegym 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 
tekniska nämndens bedömning.    

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i 
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym 
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för dessa ska beaktas 
i de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.  

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför 
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på 
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga 
platser och utformning av nya utegym.  

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför 
kommunfullmäktige bifalla motionen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Etablera fler utegym 
Tekniska nämndens beslut om yttrande 
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

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

______________ 
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§ 106 Dnr 2019/00342  

Motion: Policy för erbjudande av 
modersmålsundervisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till 
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för 
modersmålsundervisning.     

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om 
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett 
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och 
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att 
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt 
som motionen föreslår.  

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att förslag till beslut 
skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott. De två arbetsutskotten höll ett 
samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i enlighet med 
motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas fram. Detta 
för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att 
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.  

I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla 
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram 
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens 
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse efter återremiss 
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut 
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU 
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  
______________ 
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§ 107 Dnr 2021/00148  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
ungdomsrådet samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Ronja Lundahl (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
ungdomsrådet. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse   

______________ 
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§ 108 Dnr 2021/00122  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.      

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag     

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

______________ 
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§ 109 Dnr 2020/00448  

Tidplan budget 2022, revidering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer reviderad tidplan för budget 2022, plan 
2023-2024.     

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har fastställt en tidplan för budget 2022, plan 2023-2024, 
KS § 20/2021. 

För närvarande pågår arbete med omorganisation av samhällsbyggnads-
funktionen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen. Det pågår 
också en översyn av organisationen av det centrala stödet, i vilken mån det 
ska decentraliseras och om någon funktion ska centraliseras. Arbete pågår 
även med internhyresmodellen och lokalförsörjningsplanen. Utfallet av 
dessa förändringar påverkar inriktningsramarna till nämnderna för år 2022, 
varför det föreslås att tidplanen för budgetprocessen justeras.  

Beslutet i kommunstyrelsen om inriktningsramar till nämnderna föreslås 
därför flyttas från maj till september. 

Som en följd av senareläggningen utgår nämndernas remissyttrande om 
inriktningsramarna, vilket skulle ha lämnats i början på september.  

Syftet med att besluta om inriktningsramar, trots att beslutet senareläggs, är 
att tydliggöra den politiska inriktningen och förbereda inför det slutliga 
budgetbeslutet i november   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut.  

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

______________ 
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§ 110 Dnr 2021/00169  

Leader 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) informerar om att mötet inför ny programperiod med 
Leader genomförts och att ett 20-tal personer deltog.  

Vidare informeras om att en ny representant väljas in istället för Shiva 
Samadi från Röda korset. Förslag är Jonatan Hedberg som från 
Friluftsfrämjandet Håbo. Likaså föreslås omval av Göran Eriksson.  

Fredrik Anderstedt (S) efterfrågar också information om vad som hänt 
avseende revisionen av projekt stenhuset samt kring de möbler som köpts in 
till projektet och som inte skulle säljas enligt styrelsebeslut i HMAB. Dessa 
kan eventuellt ha sålts ändå och frågan är vad som har hänt.  

Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om att förvaltningen ser 
över frågan och återkommer med information till kommunstyrelsens 
sammanträde.  

______________ 
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