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Tid och plats Kl. 08:30-10:45 tisdagen den 31 januari 2017, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Michael Rubbestad (SD) 

Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef §§ 1-10 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef §§ 1-10 
Ann-Marie Engman, exploateringsingenjör §§ 1-10 
Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt §§ 1-10 
 

  

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Kl. 17:00 torsdagen den 2 februari 2017, Carina Lunds rum 

Justerade paragrafer §§ 1-33 
  
Ajournering - 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
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§ 1 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 
av dagens protokoll. Justeringen äger rum torsdagen den 2 februari kl. 17:00 
i Carina Lunds rum. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning med 
följande ändringar:  

– Ärende 4, Markanvisning för Bovieran, utgår. 
– Ärende 25, Ändring av ägardirektiv för Håbohus AB, utgår. 
– Tillägg av två frågor enligt Agneta Hägglunds (S) anmälan.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott kontrollerar närvaron genom upprop, utser 
en justerare att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Carina Lund (M) meddelar att ärenden 4 och 25 lyfts ut från 
dagordningen. 

Agneta Hägglund (S) anmäler två frågor till dagordningen: 

- P-platser vid Lidl 
- Styrgrupp centrum 

______________ 
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§ 2 Dnr 72415  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Planarkitekt Paulina Cifuentes Vargas: 
– En redogörelse ges om varför granskningen av Tvåhusplanen är fördröjd 
och hur förvaltningen arbetar för att så snart som möjligt kunna verkställa 
beslutet om granskning. Den kvartsående frågan är främst höjdsättningen i 
en viss del av planen. 

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall: 
– En redogörelse ges om förutsättningarna inför samråd gällande 
detaljplanen för nytt äldreboende vid Kyrkcentrum.  

Ekonomichef Vipul Vithlani: 
– Arbete pågår med likvidavräkningen för de markköp som gjorts från Håbo 
Marknads AB. Ärendet kommer upp för beslut på kommande 
kommunstyrelsemöte.  
– Bokslutssiffror presenteras. Siffrorna är inte helt fastlagda ännu och 
revision kvarstår, men resultatet pekar mot ca 73 mkr i överskott mot 
budgeterat överskott på 26 mkr.  

Kommundirektör Per Nordenstam: 
– Kommunen håller på att bygga upp en projektorganisation, utbildning 
pågår. 
– En ombyggnation av kommunhuset planeras. Ärendet kommer att 
presenteras för kommunstyrelsen längre fram. 
– Digitaliseringen av kommunen pågår och detta är en nyckel för att 
effektivisera verksamheterna. 
– En dansk modell presenteras kort. Modellen går ut på bättre samverkan 
och samordning mellan aktörer som hjälper personer som är i behov av 
olika typer av hjälp från samhället. Enorma pengar rinner iväg genom 
bristande samordning och kommunen har börjat undersöka om en sådan 
modell skulle kunna införas i Håbo. 
– Rekrytering ska påbörjas efter förvaltningschefen för barn- och 
utbildningsförvaltning och upphandlingschefen, då båda dessa går i pension 
under året.  

______________ 
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§ 3 Dnr 62701  

Deltagande i uppstartsmöte för projektet Solenergi i 
samhällsplanering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Christian Nordberg (MP) 
och Fredrik Anderstedt (S) får delta vid uppstartsmötet.  

Sammanfattning  
Kommunen har fått en inbjudan att delta i uppstartsmöte projektet Solenergi 
i samhällsplanering.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Christian Nordberg 
Fredrik Anderstedt 
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§ 4 Dnr 2017/00019  

Detaljplaneuppdrag för bostäder, Bålsta centrum. 
Väppeby 7:218 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för bostäder i SV Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218 
enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom tre år, under förutsättning att planuppdraget 
inte förlängts.    

Sammanfattning  
Visionen för Bålsta centrum är att skapa en attraktivare miljö som är såväl 
mer levande som tryggare genom att skapa fler bostäder i centrum. Bålsta 
centrum ska bli en attraktiv stadskärna med en mångfald av funktioner och 
användningsområden med en variationsrikedom i den byggda miljön. Tät 
bebyggelse bidrar till ett hållbart bostadsbyggande, där användingen av 
resurser kan göras mer effektiva.  

Förvaltningen föreslår att planuppdrag ges för detaljplan för bostäder i SV 
Bålsta centrum intill ishallen, Väppeby 7:218. Markägare är Håbo kommun. 
Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i linje med 
godkänt planprogram för Bålsta centrum. Detaljplanen ska pröva om 
möjlighet finns att uppföra byggnad enligt Bovierans Citykoncept. Bovieran 
AB erbjuder ett 55-plusboende i ett koncept innehållande stora 
gemensamma gröna ytor i ett växthuslikande klimat som uppmuntrar till 
interaktion mellan de boende. Konceptet är flexibelt och kan erbjuda 
bostäder blandat med olika typer av verksamheter för en levande stadsmiljö. 
Konceptet innefattar cirka 62 lägenheter men kan variera med anledning av 
våningsantal och mängden lokaler i bottenvåningen. Detaljplanen ska även 
undersöka möjligheterna att bygga ytterligare ett bostadskvarter intill 
Bovieran, räta ut centrumstråket samt ge möjlighet till att bygga om 
Badhusvägen. 

Förvaltningen bedömer att planläggning av aktuellt område kan ske 
oberoende av övriga i etapp 7 i centrumomvandlingen och även oberoende 
av hur arbetet fortskrider med planeringen av de angränsande områdena i 
Gröna dalen. Förvaltningen framhåller vikten av att kunna arbeta med en 
succesiv utbyggnad av Bålsta centrum med hänsyn till dess komplexitet. 
Förvaltningen bedömer att planläggning av det aktuella området följer 
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tidigare beslutade program och handlingar och det bedöms påverka den 
fortsatta utvecklingen av centrum positivt.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Kartbilaga – Detaljplan 4, Bålsta centrum. 
Utsnitt från Idé- & gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum.   
Se även följande handlingar på www.habo.se: 
Planprogrammet för Bålsta centrum (2012-11-26), 
Idé- och gestaltningsprogram (2014-05-19) med bilagor, bl.a.  
Områdesanalys och analys av planprogram (2014-05-19),  
Parkeringsutredning – Bålsta centrum (2014-05-12), med flera. 
Bostadsförsörjningsprogram (2014-12-15).   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag. 

Agneta Hägglund (S) yrkar för socialdemokraterna avslag på förslaget. 
Detta med motiveringen att det krävs ett helhetstänk gällande området 
Gröna Dalen och att detta måste presenteras innan uppdrag ges.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra och 
finner då att arbetsutskottet bifaller Carina Lunds (M) yrkande.  

______________ 
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§ 5 Dnr 2011/00088  

Återtagande av detaljplaneprogram för Åsleden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
detaljplaneprogram Åsleden.   

Sammanfattning  
Under 2016 återtogs ett antal äldre och inaktuella uppdrag, Förvaltningen 
föreslår nu ytterligare återtagande av planuppuppdrag. Det rör sig om 
uppdrag som bör ersättas med nytt uppdrag när planläggning för området 
åter är aktuellt. Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag 
söks för samma användning eller område.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Kartbilaga    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(48) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 6 Dnr 2015/00059  

Återtagande av planuppdrag, detaljplan Y2, Bålsta 
stationssamhälle 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
moderniseringen av detaljplan Y2, Bålsta stationssamhälle (2015/00059).   

Sammanfattning  
Under 2016 återtogs ett antal äldre och inaktuella uppdrag, Förvaltningen 
föreslår nu ytterligare återtagande av planuppuppdrag. Det rör sig om 
uppdrag som visat sig kräva annan typ av uppdrag.  
Återtagande av planuppdrag innebär inte att nytt uppdrag söks för samma 
användning eller område.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga   

______________ 
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§ 7 Dnr 2009/00018  

Återtagande av detaljplaneprogram för del av Viksjö 
7:1 m.fl. fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 m.fl.  

Sammanfattning  
Genom en process med upptakt redan 2004 har avgränsningen av 
markområdet förändrats och uppdraget gått från en detaljplan till ett 
detaljplaneprogram 2009. Under det inledande arbetet framkom att 
försörjning för vatten och spillvatten inte rymdes inom befintliga verks 
kapacitet. 2011 bedömdes inte en kapacitetsutökning som närtid, och 
projektet lades som vilande.  

Under 2016 har ett förslag till ny översiktsplan arbetats fram. En plan som 
tar fasta på en fokuserad utveckling av befintliga orter, främst genom 
förtätning. Planuppdraget, som syftar till ett än mer vidsträckt Skokloster, 
bedöms därför inte ligga i linje med inriktningen av den nya 
översiktsplanen. Därav föreslås Kommunstyrelsen att återta uppdraget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga - Läge och avgränsning för Detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 
m.fl. 

______________ 
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§ 8 Dnr 2011/00099  

Återtagande av planuppdrag för detaljplan Väppeby 
7:52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
detaljplan för Väppeby 7:52 (2011/00099).  

Sammanfattning  
Sedan 2009, då planuppdraget lämnades, har berörande lagstiftning ändras 
flertalet gånger. Bygg- och miljöförvaltningen bedömer därför att eventuellt 
fortsatt planarbete för området kräver ett nytt uppdrag och 
Kommunstyrelsen föreslås därför återta uppdraget. Återtagandet innebär 
samtidigt inte att föreslagen markanvändning (för verksamheter) anses 
olämpligt, utan syftet med uppdraget ligger i linje med både gällande 
Fördjupad översiktsplan och samrådsförslaget till ny Översiktsplan. 
Resonemanget har kommunicerats med exploatören, tillika markägaren, 
vilken rekommenderats inkomma med ansökan om planbesked.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga – Läge och avgränsning för Detaljplan för Väppeby 7:52 

______________ 
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§ 9 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen projektprioritetslista för 
program- och detaljplaneuppdrag, daterad 2017-01-17, godkänns.    

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-21, § 217, att projektprioriteringlistan 
ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde för eventuellt beslut. 
Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringarna i 
projektprioriteringslistan för kommunstyrelsen. Förvaltningen har prioriterat 
pågående program- och detaljplaneuppdrag i enlighet med 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 samt utifrån rådande resursläge. 

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 
tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 
Allteftersom nya exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill 
etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 
kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier.  

Rådande resursläge dels inom plan- och utvecklingsavdelningen och dels 
inom tekniska avdelningen påverkar prioriteringen av program- och 
detaljplaneuppdrag. Förnärvarande pågår rekrytering av projektledare, 
byggprojektledare samt planarkitekt för plan- och utvecklingsavdelningen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 
daterad 2017-01-17     

______________ 
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§ 10 Dnr 2016/00636  

Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029, 
prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), för yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt upprättat förslag till 
yttrande.   

Sammanfattning  
Region Uppsala har fått direktiv från regeringen att upprätta en ny länsplan 
för transportinfrastrukturen. Den nya planen ska avse perioden 2018-2029. 
Som en del i arbetet med att ta fram en ny länsplan för 
transportinfrastrukturen önskar Region Uppsala få in förslag på de högst 
prioriterade åtgärderna i länet, bland annat från länets kommuner. 

Håbo kommun har sammanställt de objekt, deras brister, förslag till åtgärder 
samt bedömd effekt av dessa, som kommunen anser ska ingå i 
länstransportplanen. 

Regionförbundet genomför samtidigt ett avgränsningssamråd för den 
miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram i samband med 
länstransportplanen. Håbo kommun anser överlag att avgränsningen för 
miljökonsekvensbeskrivningen är bra men önskar att den bör utökas 
geografiskt och omfatta ett länsöverskridande perspektiv.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-14 
Yttrande ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029 
Bilaga 1 prioriterade åtgärder för ny länsplan för transportinfrastrukturen 
Bilaga 2 avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning för ny 
länsplan för transportinfrastrukturen   

______________ 
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§ 11 Dnr 2016/00598  

Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen antar utvecklingsplan för skokloster. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund att påteckna avtalet.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Statens fastighetsverk, 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet, Svenska 
kyrkan i Håbo och Skokloster Gods arbetat fram ett förslag till en 
gemensam utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott.  

Avsikten med utvecklingsplanen är dels att tydliggöra de olika aktörernas 
ansvar för utvecklingen av Skokloster slott som generellt besöksmål, samt 
fastställa en gemensam vision för utvecklingen av platsen omkring slottet.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-07 
Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott   

______________ 
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§ 12 Dnr 2017/00015  

Tidplan för budget 2018, plan för 2019-2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner tidplan för mål- och budgetarbetet inför 
2018 med revideringen att budgetkonferensen flyttas från 5 maj till 8 maj.  

Sammanfattning  
Kommunledningsgruppens budgetförslag för 2018 och plan för 2019-2020 
utgår ifrån förvaltningarnas analys av förändringar i befolkningens 
sammansättning, förändringar i lagar och förordningar samt möjliga 
effektiviseringar och omprioriteringar. Struktur och anvisningar för arbetet 
utarbetas av ekonomiavdelningen. Kommunledningsgruppens budgetförslag 
distribueras till samtliga politiker den 21 april. 

Den 5 maj hålls en budgetkonferens där kommunledningsgruppens budget-
förslag för drift och investeringar presenteras. Politiker och 
förvaltningschefer deltar på konferensen. 

Utifrån kommunledningsgruppens budgetförslag har de politiska partierna 
att lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 
29 maj, stoppdatum för utskick av handlingar är 22 maj. Budget för år 2018 
och plan för 2019-2020 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 12 juni. 

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 
nämnd har i uppdrag att under höstens arbete med detaljbudget se över 
nämndmål och tillhörande nyckelindikatorer samt mått för år 2018 och 
inkomma med protokoll med beslutade nämndmål, nyckelindikatorer och 
mått till kommunstyrelsen senast den 2 november 2016.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-12 
Tidplan för mål- och budgetprocess 2018, plan för 2019-2020    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion konstaterar ordförande Carina Lund (M) att det är flera som 
inte kan delta vid budgetkonferensen den 5 maj. Därför föreslås att detta 
tillfälle flyttas till den 8 maj.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag med ändringen att budgetkonferensen förläggs till 
den 8 maj istället för den 5 maj. Ordförande finner att så sker.  

______________ 
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§ 13 Dnr 2016/00707  

Attesträtt år 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2017 till angivna 
befattningar i bilaga. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet till 
kommunstyrelsens behandling ska kompletteras med en redovisning av 
ändringarna i attestförteckningen.    

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 
följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-30 
Attestförteckning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet till kommunstyrelsens behandling 
ska kompletteras med en redovisning av ändringarna i attestförteckningen.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet även bifaller tilläggsyrkandet 
från Michael Rubbestad (SD) och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten – För åtgärd 
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§ 14 Dnr 2016/00344  

Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till barn- 
och utbildningsnämndens yttrande.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska erbjuda alla barn/ungdomar i Råbydal och Hagviken gratis 
eller rabatterade bussresor till och från skolan under perioden oktober-mars. 

Ärendet överlämnades från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för 
beredning vid sammanträde 2016-06-13. Kommunstyrelsen har sedan 
remitterat ärendet vidare till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande inkom från nämnden 2016-11-11 och av yttrandet framgår att 
nämnden inte finner några skäl till att låta elever i Råbydal  

och Hagviken erbjudas skolskjuts till och från skolan under perioden 
oktober till mars. Detta utifrån att lämplig väg finns, vilken har högsta 
prioritering  

vid vintervägunderhåll, samt att det skulle medföra ökade kostnader för 
skolskjuts med 274 540 kr. För fullständigt yttrande se barn- och 
utbildningsnämndens beslut 2016-11-02 § 96. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till barn- och 
utbildningsnämndens yttrande och föreslår därmed att medborgarförslaget 
avslås.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-02 § 96 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-04 
Medborgarförslag 2016-05-26   

______________ 
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§ 15 Dnr 2016/00469  

Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till 
tidigare lagt utredningsuppdrag (KS 2016-11-21 § 216). Medborgarförslaget 
ska utgöra ett underlag i framtagandet av en ny cykelplan.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 
tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 
och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering. 

Parallellt med beredningen av detta medborgarförslag har plan- och 
utvecklingsavdelningen även arbetat med verkställigheten av motionen 
”Cykla i Håbo – Hela Håbo cyklar”, som i likhet med medborgarförslaget 
vill lyfta cykelfrågan i Håbo kommun. Vid sammanträde den 21 november 
2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram en cykelplan för Håbo kommun.  

Handlingsplanen ska syfta till att ge underlag till åtgärder, med tillhörande 
genomförandeaspekter, som bidrar till att det blir lätt, säkert och bekvämt att 
välja cykeln som transportmedel. Handlingsplanen bör belysa nuvarande 
förutsättningar, förslag till åtgärder samt behandla genomförandeaspekter 
och finansieringsaspekter av föreslagna åtgärder. Handlingsplanen ska även 
samordnas med övriga övergripande strategiska dokument. 

Därmed kan även medborgarförslaget bifallas och tas med som ett underlag 
i utredningsarbetet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Kommunstyrelsen 2016-11-21 
Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 
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§ 16 Dnr 2016/00524  

Svar på medborgarförslag: Avskaffa 
förrättningsarvode för vigsel  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska ta bort det förrättningsarvode som idag utges till 
kommunens vigselförrättare i samband med borgerlig vigsel. 
Förslagsställaren framhåller att uppdraget ska vara ett frivilligt 
hedersuppdrag som inte ska arvoderas utöver det som länsstyrelsen redan 
ger vigselförrättarna. 

Förvaltningen kan konstatera att kommunfullmäktige 2016-06-13 § 70 
beslutade att anta nya arvodesregler för Håbo kommun, där 
förrättningsarvode för borgerlig vigselförrättare ingick. Det är upp till varje 
kommun att själv besluta om arvodesregler och rimliga nivåer på dessa 
arvoden. En utblick mot övriga kommunsverige ger ingen samstämmig bild 
av hur vigselarvoden hanteras i andra kommuner. Vissa kommuner har 
förrättningsarvode för borgerliga vigslar och andra inte, men det är långt 
ifrån ovanligt att kommunen betalar ut arvode i tillägg till det arvode som 
utbetalas av länsstyrelsen. 

Förvaltningen kan inte se några tecken på att utbetalande av 
förrättningsarvode för vigslar på något sätt skulle vara oförenligt med 
gällande lagar och förordningar. Förvaltningen tar utöver detta ingen 
ställning till rimligheten i nivåerna på arvodena i Håbo kommun. Nuvarande 
arvodesregler kommer att ses över med start under hösten år 2017, enligt 
beslut av fullmäktige. 

Med bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Medborgarförslag 2016-09-25   

______________ 
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§ 17 Dnr 2016/00545  

Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att svaret ska kompletteras med 
ett enskilt brev till förslagsställaren.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 
kommunen skulle inrätta en gokartbana. Denna ska helst vara inomhus.  

Förvaltningen tycker att medborgarförslaget är trevligt och att en gokartbana 
säkert skulle uppskattas av många kommuninvånare. Dock bedömer 
förvaltningen att kommunen, mot bakgrund av kommunallagen och 
konkurrenslagen, inte kan inrätta en sådan anläggning.  

I kommunallagen (2 kap 1 §) framgår vilka uppgifter en kommun får utföra, 
den så kallade kommunala kompetensen. Reglerna begränsar kommunens 
handlingsfrihet på så sätt att kommunen inte får ha hand om sådant som är 
statens eller en annan kommuns verksamhet.  Vidare ska verksamheten 
också vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens område 
eller medlemmar. 

Av kommunallagens 2 kap 7 § framgår att kommuner får driva 
näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i 
kommunen. 

Praxis säger att fritidsverksamhet tillhör kommunernas allmänna 
kompetens, vilket innebär att kommunen har rätt att exempelvis uppföra 
idrottshallar eller gå i borgen för en förening som vill upprusta en 
idrottsanläggning. Förvaltningen bedömer dock att inrättande och drift av en 
gokartbana inte är av sådant allmänt intresse som åsyftas i kommunallagen. 
Det kan heller inte klassas som en anläggning av sådan allmännyttig 
karaktär att det rättfärdigar att kommunen driver verksamhet där.  

Vidare säger konkurrenslagens 3 kapitel 27 § att kommuner inte får bedriva 
näringsverksamhet på ett sådant sätt att den snedvrider konkurrensen på 
marknaden.  Det finns redan ett flertal gokartbanor som drivs av privata 
företag i kommuner som ligger i närheten av Håbo kommun – bland annat i 
Järfälla, Upplands Väsby/Sigtuna, Enköping, Uppsala och Stockholm.  
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Om Håbo kommun skulle inrätta en gokartbana är sannolikheten stor att 
detta skulle snedvrida konkurrensen på marknaden. Detta eftersom 
kommunen, till skillnad från privata företag, inte får driva verksamhet med 
vinstsyfte och därmed med största sannolikhet får lägre pris på sin 
verksamhet.  

Skulle det däremot vara så att ett företag eller en förening med 
gokartverksamhet visar intresse av att köpa mark eller hyra lokaler för att 
etablera sig i kommunen är situationen annorlunda, och något som 
kommunen kan ta ställning till om det blir aktuellt. Detta är dock inte 
aktuellt i dagsläget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2016-10-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion framkommer att det är arbetsutskottets mening att 
komplettera svaret med ett enskilt brev för att berömma förslagsställarens 
initiativ samt sporra till fortsatt engagemang i frågan.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet även bifaller förslaget att skicka 
ett enskilt brev till förslagsställaren och finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – För åtgärd 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(48) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 18 Dnr 2016/00301  

Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat 
integrationsarbete i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska avslås.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-02, § 54, att remittera 
medborgarförslag avseende åtgärder för förbättrat integrationsarbete i Håbo 
kommun till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 
tjänstemän från kommunens socialförvaltning. Förvaltningen har i 
beredningen funnit att förslagets yrkanden antingen redan hanteras inom 
kommunens organisation idag, eller inte är strategiskt sunda att genomföra.  

Mot bakgrund av det så föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-11-01 
Medborgarförslag 2016-04-27 
KF 2016-05-02, § 54   

______________ 
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§ 19 Dnr 2015/00335  

Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska beaktas i arbetet 
med framtagande av en kostpolicy för Håbo kommun. Medborgarförslaget 
är därmed färdigbehandlat och föranleder inte ytterligare åtgärder.  

2. Ovanstående gäller under förutsättning att kommunfullmäktige, i ärende 
2016/00377, fattar beslut om att en kostpolicy ska tas fram.    

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Håbo kommun ska 
vara en föregångskommun när det gäller att ställa djurskyddskrav vid 
upphandlingar av mejerivaror till kommunen. De produkter som köps in ska 
komma från kor som hålls enligt den svenska djurskyddslagens standarder 
och har tillgång till utevistelse.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att huvuddelen av de 
mejeriprodukter som köps in i dagsläget är svenska och därmed kommer 
från djur som hålls enligt svenska djurskyddsregler. Undantaget är osten, 
där det mesta som köps in kommer från Danmark. Förvaltningen är 
medveten om att Danmarks rykte när det gäller djurhållning är sämre än det 
svenska. Ekonomiska skäl gör att osten för närvarande köps därifrån.  

Vidare konstaterar förvaltningen att det, vid livsmedelsinköp, finns många 
olika värden som behöver vägas mot varandra. Det är givetvis viktigt att de 
livsmedel som köps in håller en god kvalitet och lever upp till så höga krav 
som möjligt. Samtidigt har en skarpare kravställning vid 
livsmedelsupphandlingar också en påverkan på kommunens kostnader för 
livsmedelsinköp. Därmed måste en prioritering göras och därför behövs ett 
politiskt ställningstagande i frågan. Det är ett politiskt beslut att väga olika 
krav på maten som serveras i kommunens verksamheter mot varandra och 
mot kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis konstaterar förvaltningen att tekniska utskottet föreslår i 
beslut 2016-12-13 § 69 i ärende 2016/00377 att kommunfullmäktige ska 
uppdra till barn- och utbildningsnämnden att tillsammans med övriga 
berörda förvaltningar utarbeta förslag till en kostpolicy. En kostpolicy är ett 
politiskt dokument, där ovan nämnda typer av ställningstaganden görs. 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i linje med detta 
förslag föreslår förvaltningen därför att de förslag på djurskyddskrav som 
framkommer i medborgarförslaget beaktas i arbetet med policyn samt att 
medborgarförslaget därmed är färdigbehandlat och inte föranleder 
ytterligare åtgärder.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2015-02-25 
Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

______________ 
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§ 20 Dnr 2015/00319  

Svar på motion: Avskaffa avgiften för trygghetslarm  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen 
för inhämtande av yttrande från kommunala pensionärsrådet och 
handikapprådet.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion med 
förslaget att den avgift som tas ut av brukare av trygghetslarm ska avskaffas. 
Detta då motionärerna anser att många pensionärer inte har inkomst nog att 
betala avgiften och då väljer att avstå från trygghetslarm.  

Motionen behandlades av fullmäktige 2015-11-16 § 79 och överlämnades 
då till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan via 
delegationsbeslut remitterat motionen vidare till vård- och omsorgsnämnden 
för yttrande. Ärendet behandlades i nämnden 2016-12-06 § 79. 

Av nämndens yttrande framgår i korthet att kostnaden för trygghetslarm i 
Håbo kommun en del av maxtaxan, vilket innebär att det för hemtjänst, 
inklusive larm, aldrig kan bli dyrare än 1991 kr per månad (år 2016). Håbo 
har 200 kr i avgift, vilket år 2014 var den vanligaste nivån i kommunsverige 
enligt en studie från SKL. Något som skiljer ut Håbo kommun från många 
andra är däremot den mycket snabbt växande andelen äldre i kommunen. 
Detta innebär utmaningar för äldreomsorgen avseende såväl bemanning och 
kvalitet som ekonomi.  

Avskaffande av avgiften skulle leda till minskade intäkter för nämnden med 
ca 360-400 tkr i direkta och indirekta effekter. En minskning av intäkterna 
skulle alltså riskera att leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen. För personer 
med liten eller ingen betalningsförmåga finns dessutom möjlighet till full 
avgiftsreducering. 

Se vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-12-06 § 79 för fullständigt 
yttrande. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga kommentarer till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande och föreslår därmed att motionen ska avslås.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-19 
Motion 2015-11-10 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-09 § 79   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) och Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska 
återremitteras till förvaltningen för inhämtande av yttrande från kommunala 
pensionärsrådet och handikapprådet innan beslut fattas. 

Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet ska återremittera ärendet eller om 
ärendet ska avgöras idag och finner då att ärendet ska återremitteras. 

Carina Lunds (M) yrkande faller därmed utan prövning.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala handikapprådet 
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§ 21 Dnr 2016/00525  

Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det 
lokala kulturarvet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen mot bakgrund av det som 
framkommit i beredningen ska anses som färdigbehandlad.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 111, att remittera inkommen 
motion från Linnea Bjuhr (SD), avseende upprättandet av en handlingsplan 
för värnande av det lokala kulturarvet, till kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår att Håbo kommun är rikt på fornlämningar från 
framförallt vikingatiden, och att dessa på ett tydligare sätt bör tillvaratas av 
kommunen. Mot bakgrund av detta yrkar motionären på följande:  

– att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur det lokala 
kulturarvet ska värnas, i enighet med motionens anda 
– att kommunen verkar för att ta del av de bidrag som finns att söka för att 
värna det lokala kulturarvet 
– att kommunen verkar för att de runstenar som finns i kommunen tas 
omhand 
– att kommunen söker samverkan med relevanta organisationer för 
implementering av handlingsplanen  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 
funnit att de yrkanden som läggs fram i motionen redan hanteras inom 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet idag. 

Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen 
ska anses som färdigbehandlad, med hänvisning till vad som framkommit 
under ärendets beredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
KF 2016-09-26, § 111 
Motion 2016-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra och 
finner då att arbetsutskottet bifaller Carina Lunds (M) yrkande.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(48) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-01-31  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 22 Dnr 2016/00654  

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Samordningsförbundet Uppsala län.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län bildades 16 september 2008 och 
nuvarande förbundsordning antogs av medlemmarna inför bildandet. 
Förbundets styrelse har under år 2016 beslutat om förslag till ny 
förbundsordning som skickades på remiss till samtliga medlemmar. Detta 
utifrån behov av förtydliganden inför kommande mandatperiod och 
regionbildning samt utifrån anpassning till finsamlagen.  

Av remissvaren framkom att medlemmarna i stort ställde sig positiva till 
förslaget. Håbo kommun hade inga invändningar. Östhammar kommun 
önskade ett roterande ansvar för sammankallande av valberedning och 
Uppsala kommun önskade ett förtydligande avseende förbundets syfte att 
individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.  

I det slutliga förslaget till förbundsordning har förbundets syfte förtydligats. 
Ingen ändring har gjorts från remissversionen avseende valberedning. 
Förbundets styrelse beskriver att samtliga fyra parter ändå kommer att ha 
samma möjlighet till inflytande över processen.  

En ny förbundsordning behöver antas av samtliga medlemmars fullmäktige 
eller motsvarande.   
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen 
berett ärendet. Sammantaget föreslår förvaltningarna att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad 
förbundsordning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-04 
Följebrev, antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 
Sammanställning över remissvar om förslag på reviderad Förbundsordning 
år 2017 
Förbundsordning för Samordningsförbund Uppsala län 
Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Uppsala län   

______________ 
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§ 23 Dnr 2016/00661  

Överenskommelse om regionalt forum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del 
överenskommelsen om samverkansstruktur mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län och tillstyrker därmed bildandet av Regionalt 
Forum i Uppsala län. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund att påteckna avtalet för Håbo kommuns del.   

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen har överenskommits att inom Region 
Uppsala inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att 
säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor 
och i andra frågor med kommunal anknytning. I ett gemensamt arbete 
mellan landstinget och länets kommuner har ett förslag till 
överenskommelse om samverkan tagits fram. Av förslaget till 
överenskommelse framgår att varje kommun ska utse två representanter 
medan landstinget ska utse landstingsstyrelsens presidium samt ytterligare 
företrädare så att alla partier är representerade i forumet.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen för Håbo kommuns del.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-19 
Överenskommelse om regionalt forum   

______________ 
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§ 24 Dnr 2016/00693  

Enköpings kommuns inträde som medlem i den 
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande 
beslut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam 
överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 
Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som 
värdkommun, från och med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för 
den gemensamma överförmyndarnämnden.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om 
samverkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län 
samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, 
samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna 
avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.   

Sammanfattning  
Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar 
kommuner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för 
överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den 
gemensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 
överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 
kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 
överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings 
kommun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en 
gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels 
mellan nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för 
tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 
med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 
kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 
Uppsala kommun. 
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Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats 
ärendet från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och förslår 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de föreliggande 
förslagen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-05 
Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 
Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Förslag till avtal om samverkan om  gemensam överförmyndarförvaltning 
Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län  

______________ 
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§ 25 Dnr 2015/00221  

Översyn av kommunens bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsätt utreda bildandet av en 
kommunal bolagskoncern, innefattande samtliga kommunala bolag. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med förslag 
på hur formerna för ägardialogen mellan kommun och bolag kan 
konkretiseras. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med 
erforderligt beslutsunderlag inför beslut om bildandet av ett fastighetsbolag 
som samförvaltas med Håbohus AB. 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett 
förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan, som tydliggör roller 
och ansvar i lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder och 
verksamheter. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att den pågående utredningen avseende 
anslutning till kommunförbunden Käppala och Norrvatten ska fortsätta. 

6. Kommunstyrelsen beslutar att inte fortsatt utreda kommunal bolagisering 
av ytterligare verksamhetsområden inom den tekniska avdelningen.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-08-23, § 96, till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda en koncernbildning för Håbohus 
AB, Håbo Marknads AB, de verksamheter som idag återfinns inom den 
tekniska avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning och ett eventuellt 
nytt kommunalt fastighetsbolag. 

Bakgrunden till beslutet var en utredning genomförd av PwC avseende 
markägandet i Håbo Marknads AB. I utredningen rekommenderade PwC 
Håbo kommun att överväga ett avvecklande av bolaget om styrningen av det 
inte förbättrades.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott har givit ett i sammanhanget anhängit 
uppdrag 2016-05-23, §16, att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda en 
framtida VA-försörjning med koppling till kommunförbunden för vatten 
och avlopp Käppala och Norrvatten.  

Eftersom de olika uppdragen på olika sätt är samhöriga så har 
kommunstyrelsens förvaltning på uppdrag av kommundirektören behandlat 
dem tillsammans i ett uppdragsgemensamt PM. 
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Slutsatserna i PM:et är att Håbo kommun istället för att inrätta en 
kommunövergripande koncern, bör fokusera på att konkretisera formerna 
för ägardialogen i företagspolicy och ägardirektiv. Samt att den inom 
fastighetsområdet finns potentiella synergieffekter via inrättandet av ett 
fastighetsbolag som samförvaltas med Håbohus AB, och att detta bör 
utredas ytterligare inför ett framtida beslut, och att Håbo kommun, oaktat 
framtida organisering av den kommunala fastighetsförvaltningen, bör arbeta 
fram en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som tydliggör roller 
och ansvar i lokalanskaffningsprocessen för kommunens nämnder och 
verksamheter. 

Utöver detta anser förvaltningen att den pågående utredningen om eventuell 
anslutning till kommunalförbunden Käppala och Norrvatten bör fortgå, och 
att ytterligare verksamhetsområden inom den tekniska avdelningen inte bör 
drivas i kommunal bolagsform.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-11 
KSAU 2016-08-23, § 96 
TKU 2016-05-23, § 16 
PM om bolagsstyrning och koncernbildning i Håbo kommun   

______________ 
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§ 26 Dnr 2016/00336  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2015 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
partistöd år 2015. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-06-30 
inkomma med en redovisning av användningen av 2016 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av partistöd från och med 
redovisningen av 2016 års partistöd, ska ske på blanketten ”Redovisning av 
kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2017 enligt nedan.  

5. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2017-03-10 
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kansliet.    

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 2015 års partistöd som de, enligt 
lag, är skyldiga att inkomma med. För att underlätta framtida redovisningar 
har kansliet också tagit fram ett förslag till blankett för ändamålet. 2016 års 
redovisning ska lämnas till kansliet senast 2017-06-30 och föreslås ske på 
denna blankett. 

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. 2017 års inkomstbasbelopp är 61 500 
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna (S):  301 350 kr 
Moderaterna (M):   209 100 kr 
Sverigedemokraterna (SD):  116 850 kr 
Centerpartiet (C):   79 950 kr 
Miljöpartiet (MP):   61 500 kr 
Bålstapartiet (Båp):   61 500 kr   
Liberalerna (L):   61 500 kr 
Kristdemokraterna (KD):   43 050 kr 
Vänsterpartiet (V):   43 050 kr 

För att utbetalning ska ske i den tid som reglerna föreskriver måste partierna 
senast 2017-03-10 lämna kontouppgifter för utbetalning till kansliet.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-22 
Redovisningar av kommunalt partistöd 2015 från samtliga partier 
Förslag till blankett för redovisning av kommunalt partistöd 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)   

______________ 
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§ 27 Dnr 2016/00668  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens 
förvaltning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen Uppdrag som faller under 
kommunstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-01-20.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande tre uppdrag är att betrakta som 
avslutade:  

– Uppdrag att redovisa satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller 
kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola 
– Uppdrag att redovisa utredning avseende översyn av taxor och avgifter för 
kommunens verksamheter  
– Uppdrag att sammanställa en lista över aktuella uppdrag som faller under 
kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till 
kommunstyrelsen 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdragslistan hädanefter ska redovisas till 
kommunstyrelsen två gånger årligen – en gång på hösten och en gång på 
våren.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen (KS 2015-05-25 § 114) har uppdragit till förvaltningen 
att sammanställa en lista över aktuella uppdrag/ärenden som faller under 
kommunstyrelsens ansvar och återkommande redovisa detta till 
kommunstyrelsen. Förvaltningen har därför sammanställt en lista över de 
uppdrag från innevarande mandatperiod som ännu inte slutförts och som 
därmed fortfarande är aktuella.  

Förvaltningen bedömer att tre av uppdragen i ovanstående lista är att 
betrakta som avslutade i och med denna återrapportering till 
kommunstyrelsen. Detta gäller de två uppdragen från ärende 2015/00162 
om att dels redovisa satsningarna från regeringen år 2016 som tillfaller 
kommunen inom äldreomsorgen, förskola och grundskola samt att redovisa 
utredning avseende översyn av taxor och avgifter för kommunens 
verksamheter. Detta då dessa uppdrag har återrapporterats i samband med 
budgetarbetet. Likaså bedömer förvaltningen att uppdraget att sammanställa 
en lista över aktuella uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar 
och återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen är att betrakta som 
verkställt genom denna återrapportering.  

Återrapportering av aktuella uppdrag ska, enligt förvaltningens förslag, 
hädanefter göras till kommunstyrelsen två gånger om året – en gång på 
hösten och en gång på våren.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-12-27 
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25 § 114 
Lista – uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar, uppdaterad 
2017-01-20.   

______________ 
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§ 28 Dnr 2016/00605  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och LSS, kvartal 3 år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 
Socialnämnden 2016-10-25 § 57   

______________ 
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§ 29 Dnr 2016/00620  

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige besluta att antar föreslagna avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 mars 2017.   

Sammanfattning  
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 
sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att 
kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna för maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån 
hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket meddelar att den 1 januari 
2017 kommer avgiftsnivåerna att höjas. Höjningen beror på att inkomstaket 
indexerats och kommer att ligga på 45 390 kr per månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
BOU § 91 – 2016-11-02   

______________ 
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§ 30 Dnr 2017/00018  

Nya avgifter för hemtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter för hemtjänst att gälla från och 
med 2017-04-01 i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag.   

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 3 en förändring 
av avgifterna för hemtjänst i Håbo kommun. Förutom vård- och 
omsorgsnämndens behandling av ärendet har även kommunala 
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet yttrat sig via respektive 
arbetsutskott. Råden har godtagit förändringen. 

Dagens avgifter inom hemtjänsten baseras på utförd tid, liksom ersättningen 
till kundvalsutförarna. Förvaltningen föreslår att såväl avgifter som 
ersättning istället baseras på biståndsbedömd tid för att uppnå ökad kvalitet i 
och med ökat individfokus. Förslaget på nya avgifter omfattar även 
ledsagning som varit kostnadsfri för brukaren i ett par år. Avlösarservice, 
upp till 10 timmar per månad, föreslås även fortsättningsvis vara avgiftsfri 
och icke biståndsbedömd. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet och 
föreslår därför beslut i enlighet med att vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 3 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03 
Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 81   

______________ 
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§ 31 Dnr 2017/00017  

Nya avgifter för fotvård 

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

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden föreslår i beslut 2017-01-10 § 1 att förändra 
avgifterna för fotvård i Håbo kommun. Syftet med förändringen är att 
priserna i den kommunala fotvården ska anpassas till de priser som råder på 
den privata marknaden för att inte konkurrensen ska hämmas. Nämnden 
föreslår att priset för fotvård ska fastställas till 520 kronor per behandling 
för personer under 65 år och till 480 kronor per behandling för personer 
över 65 år.  

Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har beretts 
tillfälle att yttra sig i frågan. Råden hade inga invändningar till höjningen för 
personer under 65 år men bedömde att personer över 65 år inte bör betala 
mer än 420 kronor per behandling.  

Socialförvaltningen bedömer, trots rådens yttrande, att priset för personer 
över 65 år bör vara 480 kronor och motiverar detta med att priserna för 
fotvård bör anpassas till priserna på den privata marknaden. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
den bedömning som förvaltningen gjort.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar vård- och omsorgsnämndens 
bedömning och har inget ytterligare att tillföra i ärendet. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår därmed beslut i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens förslag.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Beslut, Vård- och omsorgsnämnden § 1 2017 
Protokollsutdrag från extra arbetsutskott med kommunala pensionärsrådet 
och kommunala handikapprådet,  
Utredning: Avgift för fotvård   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Carina Lund (M) yrkar för Håboalliansen bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra finner då 
att arbetsutskottet bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

______________ 
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§ 32 Dnr 2017/00038  

Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges 
ekokommuner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Owe Fröjd (Båp) som politisk 
kontaktperson för Sekom, Sveriges ekokommuner. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Kristoffer Andersson, 
miljösamordnare på plan– och utvecklingsavdelningen, som kontaktperson 
(tjänsteman) för Sekom.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-17 att kommunen ska ansöka om 
medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Ansökan skickades in 2016-11-07. 
Medlemskapet innebär att politiker och tjänstemän i kommunen får tillgång 
till ett omfattande kontaktnät av kunniga personer i liknande kommuner från 
hela landet. En tjänsteman och en politiker ska även utses som 
kontaktpersoner då kommunen förväntas delta aktivt i nätverket genom att 
ta till sig och sprida goda exempel och idéer för hållbar utveckling.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
KS § 180, kommunstyrelsens beslut om medlemskap i föreningen Sveriges 
Ekokommuner   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) nominerar Fred Rydberg (KD) till politisk representant i 
Sveriges ekokommuner. 

Michael Rubbestad (SD) nominerar Owe Fröjd (Båp).  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer de två förslagen mot varandra och 
finner då att arbetsutskottet nominerar Owe Fröjd (Båp) till politisk 
representant i Sveriges ekokommuner.  

______________ 
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§ 33 Dnr 72416  

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att återkomma 
med svar på Agneta Hägglunds (S) frågor.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) tar upp en fråga om parkeringsplatser vid Lidl och 
anser att kommunen ska kontakta Lidl för att se om det går att få loss 
parkeringsplatser där.  

Agneta Hägglund (S) frågar också när nästa styrgrupp för Bålsta centrum är 
planerad och hur planeringen av styrgruppsmöten generellt ser ut framöver. 

Kommundirektören undersöker frågorna och återkommer med svar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören – För åtgärd 
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