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Tid och plats Kl. 10:00-16:00 måndagen den 13 februari 2017, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Anders Cyrillus (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M), tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) 
Christer Staaf (C) 
Bengt Björkman (SD) 
Helene Cranser (S) 
Gunilla Gustavsson (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef,  
Jonas Eliasson, kanslichef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef, §§ 1-14 
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef, §§ 1-14 
Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt, §§ 1-3 
Sara Veidemann, exploateringsingenjör, §§ 1-2 
Sara Widströmer, sekreterare 
 

Besökare, exploatör 
Torresta Talltorp 

David Tomsic, § 2 
Joakim Holgersson, § 2 
Maria Papafigou, § 2 

  

Justering  
Justerare Owe Fröjd (Båp), Christian Nordberg (MP) 

Tid och plats Kl. 16.00 torsdagen den 16 februari 2017 

Justerade paragrafer §§ 1-47 
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Ajournering Efter § 3, kl. 12.00-13.00, för lunch 

§ 8, kl. 13.15-13.30, § 8, för partiöverläggning 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd 

 
 

 

Christian Nordberg 
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§ 1   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) 
till justerare av dagens protokoll. Justeringen äger rum torsdagen den 16 
februari kl. 16:00 i Carina Lunds rum. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 
tillägg och ändringar enligt nedan.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) anmäler två nya ärenden till dagordningen:  

1. Avgrusning av scouttomten 

2. Aktualisering av frågan om gratisbussar.  

Owe Fröjd (Båp) anmäler ett nytt ärende till dagordningen:  

1. Förlängd samrådstid för översiktsplanen.  

Fredrik Anderstedt (S) menar att punkterna 21 och 22 på dagordningen bör 
byta plats.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2016/00202  

Detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp, Torresta 2:9, 
Viby 1:3 samt Viby 3:1 m fl 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att programuppdrag för Torresta-Talltorp, KS 
2010/79 § 146 kvarstår.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade om programuppdrag för Torresta-Talltorp år 
2010. Hösten 2015 inkom en begäran om planuppdrag för en del av området 
från en privat aktör som önskar exploatera Torresta 2:9. Denne hänvisades 
då till att det fanns ett programuppdrag. Den privata aktören tänker sig 
uppemot 200 nya bostäder. I det arbete med detaljplaneprogrammet som 
skett sedan hösten 2015 har det konstaterats ett flertal nackdelar med en 
kraftigt utökad exploatering i Torresta-Talltorp. 

En stor del av den tänkta tillkommande bebyggelsen ligger inom ett område 
med utökat strandsskydd. En exploatering av området kommer att kräva en 
utbyggnad av anslutningsvägar för minst 35 000 000 kronor som 
förvaltningen bedömer som svåra att få kostnadstäckning för i ett 
exploateringsprojekt. Områdets lokalisering innebär också högre 
genomsnittliga driftkostnader, för såväl gatuunderhåll som avfallshantering, 
än vad en mer centraliserad exploatering skulle innebära. En exploatering 
här förutsätter också utbyggnad av kommunalt VA till såväl nytt område 
som till befintliga fritidshusområdet Talltorp. Möjligheten att få 
lokaltrafikförsörjning till området bedöms som liten. Detta innebär ett ökat 
bilberoende i strid med kommunens vision om det ”Hållbara Håbo”. Vidare 
leder det till kraftigt ökade kostnader för skolskjuts på uppskattade dryga 
3 000 000 kronor årligen samt kostnader för byggande av ny förskola och 
skola. 

Förvaltningen rekommenderar därför kommunstyrelsen att upphäva det 
tidigare lämnade programuppdraget samt avslå begäran om planuppdrag, 
främst med anledning av de höga kommunala kostnaderna som förväntas. 

Exploatören för området Torresta-Talltorp närvarar vid mötet för att 
presentera sin idé för området.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Torresta-Talltorp 
Protokollsutdrag 2016-11-21 
Begäran om planuppdrag KS 2016/00339 
Kommunstyrelsen 2010/00079 § 146 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter diskussion yrkar Carina Lund (M) att planuppdraget ska kvarstå och 
att begäran i tjänsteskrivelsen avslås.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med utskottets förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om 
kommunstyrelsen beslutar att avslå förvaltningens begäran. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar i att avslå förvaltningens begäran och 
att planuppdraget därmed kvarstår.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Chef Bygg- och miljöförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 3   

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ges information om följande:  

Redovisning av ekonomin för Bålsta centrum 

Plan- och utvecklingschef Isabell Lundberg informerar om arbetet med 
Bålsta centrum samt om ekonomin för projektet. 

Fördröjning av tvåhusplanen 

Paulina Cifuentes Vargas, planarkitekt, informerar om status för 
tvåhusplanen, där verkställande av beslut om granskning fördröjts. Ärendet 
beräknas komma tillbaka kommunstyrelsen i mars.  

Förutsättningar för detaljplan vid Kyrkcentrum 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef, informerar om status för arbetet med 
särskilt boende vid Kyrkcentrum.  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om aktuella frågor, bland 
annat om: 
- Aktuella rekryteringar av upphandlingschef, teknisk chef och barn- och 
utbildningschef.   
- Chefsdagarna som ägt rum 
- Parkeringar 
- Uthyrning av Bio borgen  

Bokslut 2016 

Vipul Vithlani, ekonomichef, informerar om arbetet med bokslutet 2016 och 
hur det preliminära resultatet ser ut.  

______________ 
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§ 4   

Ajournering 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 12:00-13:00 för lunch.  

______________ 
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§ 5 Dnr 72724  

Deltagande i Demokratidag 2017 samt Infradag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ledamöterna i kommunstyrens 
arbetsutskott samt kommunfullmäktiges ordförande ska beredas möjlighet 
att delta i demokratidagen 2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Carina Lund (M) samt ytterligare en person 
som ersättare för Agneta Hägglund (S) ska delta i Region Uppsalas och 
Trafikverket Region Östs Infradag.  

Sammanfattning  
Kommunen har möjlighet att delta i två evenemang - SKL:s Demokratidag 
2017 samt Infradagen som anordnas av Region Uppsala och Trafikverket 
Region Öst.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Deltagarna 
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§ 6 Dnr 2016/00641  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2016-11-14 – 2017-02-02 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning  

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Enskilda beslut 

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

Anställningsbeslut/anställningsinformation finns med i en pärm vid 
sammanträdet. Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås 
vid begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.  

Beslutsunderlag 
Anställningsbeslut/anställningsinformation 
Delegationsbeslut kommunstyrelsens förvaltning 2016-11-14 – 2017-02-02 
Delegationsbeslut upphandlingsenheten november – december 2016 samt 
januari 2017 

______________ 
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§ 7 Dnr 2016/00640  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-02-13  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-
21: 

- Protokoll kommunala pensionärsrådet 2016-11-23 inklusive bilaga 

- Protokoll Håbo Marknads AB 2016-11-30 

- Protokoll Samordningsförbundet Uppsala län 2016-11-25 

- Protokoll Personal- och förhandlingsutskottet 2017-01-19 

- Påskrivet protokoll extra förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund 
2017-01-17 

- Protokoll kommunala pensionärsrådets och kommunala handikapprådets 
arbetsutskott 2016-12-19 

Beslutsunderlag 
Protokoll, enligt ovan 

______________ 
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§ 8 Dnr 2017/00019  

Detaljplaneuppdrag för bostäder, Bålsta centrum. 
Väppeby 7:218 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen beslutar att ärendet bordläggs tills dess att utredning 
och samlad bedömning av användningen av Centrum/Gröna Dalen är färdig 
och att beslut om områdets framtida användning fastställts.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder invid Bålsta centrum, Dalängen där det tidigare var 
tänkt att uppföras ett nytt IP, Väppeby 7:218.  

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 del av 
kommunens fastighet Väppeby 7:218 i Bålsta centrum, i gränsen mot Gröna 
dalen, invid ishallen. 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 
tidigare beslutade program och handlingar och det bedöms påverka den 
fortsatta utvecklingen av centrum positivt.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 4 
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 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att en utredning och en samlad bedömning av 
användningen av Centrum/Gröna Dalen yrkas måste göras och att ärendet 
bordläggs tills denna utredning är färdig och beslut om framtida användning 
fastställts. 

Vidare yrkar Owe Fröjd (Båp) att kommunstyrelsen uppdrar till 
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder invid Bålsta 
centrum, Dalängen där det tidigare var tänkt att uppföras ett nytt IP, 
Väppeby 7:218. 

Christian Nordberg (MP) Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande om att 
uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder invid 
Bålsta centrum, Dalängen där det tidigare var tänkt att uppföras ett nytt IP 
Väppeby 7:218 

Ajournering 
Sammanträddet ajourneras för överläggningar 13:15-13:30 

Beslutsgång 1 
Ordföranden frågar först om ärendet ska bordläggas eller behandlas idag och 
finner att ärendet ska bordläggas.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 1 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att ärendet 
ska behandlas idag och nej-röst för bordläggning.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD) 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad 
(SD), Owe Fröjd (Båp) 

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
bordläggas.   

Beslutsgång 2 
Därefter behandlas Owe Fröjds (Båp) yrkande om att uppdra till 
förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder invid Bålsta 
centrum, Dalängen där det tidigare var tänkt att uppföras ett nytt IP 
Väppeby 7:218.  

Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och Christian Nordbergs (MP) yrkande om 
avslag på Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordföranden frågar först om 
kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds yrkande och därefter om 
kommunstyrelsen avslår Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslagit Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 2 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och nej-röst för avslag på samma yrkande.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad 
(SD), Owe Fröjd (Båp).  

Nej-röst lämnas av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD).  

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifalls Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Reservation 
Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif Zetterberg (C), Anders 
Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar 
sig mot besluten.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Bygg- och miljöförvaltningen      

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 9 Dnr 2011/00088  

Återtagande av detaljplaneprogram för Åsleden 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 5 
Kartbilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att nytt 
planprogram finns för beslut.  

Carina Lund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska bordläggas. Därefter 
frågar ordföranden om arbetsutskottets förslag ska bifallas. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag och nej-röst för bordläggning.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD),  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Owe Fröjd (Båp).  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 10 Dnr 2015/00059  

Återtagande av planuppdrag, detaljplan Y2, Bålsta 
stationssamhälle 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 6 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 11 Dnr 2009/00018  

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

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 7 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga - Läge och avgränsning för Detaljplaneprogram för Viksjö 7:1 
m.fl.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 12 Dnr 2011/00099  

Återtagande av planuppdrag för detaljplan Väppeby 
7:52 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 8 
Tjänsteskrivelse 2017-01-16 
Kartbilaga – Läge och avgränsning för Detaljplan för Väppeby 7:52 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 13 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen projektprioritetslista för 
program- och detaljplaneuppdrag, daterad 2017-01-17, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Torresta-Talltorp, enligt kommunstyrelsens 
beslut 2017-02-13 i § 2, ska tillföras projektprioriteringslistan.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att Logistik Bålsta etapperna 2, 5 och 6 ska 
tillföras projektprioriteringslistan.  

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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 10 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 
daterad 2017-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att prioriteringslistan uppdateras med det beslut 
som kommunstyrelsen beslutade om 2016-11-21 om planuppdrag för 
Logistik Bålsta gällande etapperna 2, 5 och 6.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om listan kan godkännas med det, av Agneta Hägglund 
(S) föreslagna tillägget samt med tillägg för Torresta-Talltrorp enligt beslut i 
§ 2 och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 14 Dnr 2016/00636  

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

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 10 
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 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, ola.kahlstrom@regionuppsala.se 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 15 Dnr 2016/00570  

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
markerade sträckor, Centrumgränd, nytt beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår tekniska utskottets förslag till beslut. 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 238 kvarstår därmed.  

Sammanfattning  
Parkeringsförbudet i spärrområdet längs med Centrumgränd måste skärpas 
till med ett förbud att stanna eftersom bilar som stannat utgör ett hinder för 
andra trafikanter samt för transporter till och från lastkajen till Bålsta 
Centrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2016-11-21  
Protokollsutdrag, tekniska utskottet 2016-12-13 § 73 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till 
beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till tekniska utskottets förslag till beslut med 
hänvisning till att kommunstyrelsens tidigare beslut, 2016-11-21 § 238, om 
tilläggsskylt om undantag för av- och påstigning ska kvarstå.  

Beslutsgång 
Orförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger, 
Tekniska utskottets förslag till beslut och Owe Fröjds (Båp) yrkande om 
avslag på detsamma.  

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets 
förslag till beslut och därefter om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds 
(Båp) förslag och finner att Owe Fröjds (Båp) förslag bifalls.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
tekniska utskottets förslag till beslut, nej-röst för avslag på tekniska 
utskottets förslag.  

Ja-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP) 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Eva Staake (S), Owe Fröjd (Båp) 

Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif Zetterberg (C), Anders 
Cyrillus (C), Fred Rydberg (KD), Lars-Göran Bromander (S) och Michael 
Rubbestad (SD) avstår.  

Med 1 ja-röst, 5 nej-röster och 7 som avstår avslår kommunstyrelsen 
tekniska utskottets förslag till beslut.  

Därmed kvarstår kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 238.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten, för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 16 Dnr 2016/00650  

Lokal trafikföreskrift, enkelriktad trafik på Håbovägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om enkelriktad trafik på Håbovägen (0305 2016:00058)  

Sammanfattning  
Håbovägen är enligt kartbild redan enkelriktad, men det saknas en lokal 
trafikföreskrift.  

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2016-12-13 § 72 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten för åtgärd 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 17 Dnr 2016/00651  

Lokal trafikföreskrift, förbud mot infart på Håbovägen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud mot infart på Håbovägen (0305 2016:00057)  

Sammanfattning  
På Håbovägen är det idag infartsförbud från 
Enköpingsvägen/Stockholmsvägen, men det saknas en lokal trafikföreskrift.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2016-12-13 § 71 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 18 Dnr 2016/00652  

Lokal trafikföreskrift, förbud att parkera på vändplats 
på Jan Fridegårds väg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud att parkera på vändplats på Jan Fridegårds väg (0305 
2016:00060).  

Sammanfattning  
På Jan Fridegårds väg är det idag skyltat vändplats men det saknas en lokal 
trafikföreskrift. Det är viktigt att detta är en vändplats med 
parkeringsförbud, bland annat för att sopbilen ska kunna vända runt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Tekniska utskottet 2016-12-13 § 70 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 19 Dnr 2016/00598  

Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott. 

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 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 11 
Tjänsteskrivelse 2016-11-07 
Utvecklingsplan för besöksmålet Skokloster slott 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Statens fastighetsverk 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet 
Svenska kyrkan i Håbo 
Skokloster Gods 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 20 Dnr 2017/00080  

Likvidavräkning i samband med fastighetsförvärv från 
Håbo marknadsbolag AB till Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad likvidavräkning mellan Håbo 
marknads AB och Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen godkänner att den slutgiltiga utdelningen från bolaget 
fastställs, då bolaget har fastställt årsredovisning för år 2017. 

3. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen anteciperar in utdelningen i 
resultaträkningen i 2017 års redovisning genom att HMAB föreslår 
utdelning i sin årsredovisning för år 2017. 

4. Kommunstyrelsen godkänner att en utbetalning av dellikvid för markköp 
görs om 23 990 599 kr per 1 mars 2017 då markövertagandet sker. 

5. Kommunstyrelsen godkänner att dellikvid för markköp om 84 800 802 kr 
bokförs som en skuld till HMAB vid markövertagandet 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade Dnr 2015/00221 att en likvidavräkning 
mellan kommunen och bolaget redovisas till kommunstyrelsen. I samband 
med avräkningen ska oreglerade fordringar och skulder mellan parterna 
regleras. Kommunfullmäktige beslutade även att den slutgiltiga utdelningen 
från bolaget till kommunen ska fastställas av kommunstyrelsen och 
bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkningen. Notera att förvaltningen 
föreslår nedan att den slutliga utdelningen fastställs i samband med bokslut 
för år 2017. 

Håbo Marknads ABs försäljning av mark till kommunen har skett enligt 
värderingen av markområdena av NAI Svefa och efter justeringarna visar på 
ett totalt markvärde om 108,8 mkr. 
 

Förvaltningen har i samråd med tjänstemännen från Håbomarknads AB 
arbetat fram ett förslag till likvidavräkningen. Samråd har även skett med 
bolagets revisor (PWC). 

 
Enligt uppgift från Håbo Marknads AB uppgår bokfört värde på bolagets 
fastigheter till drygt 25 741 617 kronor per 31 dec 2016. Om det värdet 
motsvaras av de markområden som är aktuella för en överlåtelse till 
kommunen innebär det ett skattepliktigt rearesultat på 108 791 401 kronor – 
bokfört värde 25 741 617 kronor = 83 049 784 kronor. Detta under 
förutsättning att fastigheternas bokförda värden överensstämmer med de 
skattemässiga värdena. Eventuell skillnad regleras vid beslut om utdelning. 
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Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i 
verksamheten. Rearesultatet från markförsäljningen läggs till resultatet från 
verksamheten och beskattas till 22 %. Vid en försäljning av samtliga 
markområden enligt förutsättningarna ovan så innebär det en skattekostnad 
på 83 049 784 kr * 22 % = 18 270 952 kr och ett resultat efter skatt för 
bolaget på 64 778 832 kr. (se tabellen nedan). 
 
Påverkan på bolagets resultat 2017 i samband med fastighetsförsäljning 
till kommunen och skatteeffekten på den isolerade kapitalvinsten. 

 Belopp 
Köpeskilling 108 791 401kr 
Bokfört värde -25 741 617 kr 
Resultat innan skatt 83 049 784 kr 
Skatt 22 % -18 270 952  kr 
Resultat efter skatt 64 778 832 kr 
 

Utdelning av vinstmedel från bolaget kan ske vid annan tidpunkt än på 
årsstämma. Vid utdelning vid annan tidpunkt kan maximalt delas vad som 
fanns i balanserad vinst enligt senast fastställda balansräkning. Det innebär 
att vinster som uppstår under 2017, till den del de överstiger fritt eget 
kapital enligt fastställd balansräkning per 31 december 2016, kan delas ut 
först när årsredovisningen för 2017 fastställs, d.v.s. tidigast 2018.  

Ett sätt att möjliggöra utdelning under 2017 är att kommunen anteciperar in 
utdelningen i resultaträkningen i 2017 års årsredovisning och genom att 
Håbo marknads AB föreslår utdelning i sin årsredovisning för 2017.  

Förvaltningen föreslår att den slutgiltiga utdelningen från bolaget fastställs i 
slutet av år 2017, enligt ovan och detta sker i samråd med bolagets revisorer 
och styrelsen. 

Förvaltningen föreslår att markövertagandet sker per 1 mars 2017 och att 
dellikvid om ca 24,0 mkr utbetalas till bolaget för att finansiera bolagets 
verksamhet under år 2017 och för att bolaget ska kunna reglera sina skulder 
till kommunen och skatteverket. 

Resterande del av köpeskillingen om ca 84,9 mkr bokförs hos bolaget som 
en fordran på kommunen. Kommunen har således en skuld till bolaget innan 
en utdelning görs från bolaget i slutet av år 2017. 
 
I nedanstående tabell redovisas regleringsposterna i likvidavräkningen 
mellan kommunen och bolaget samt en preliminär beräkning på hur stor del 
av försäljningslikviden som kan återföras till kommunen genom utdelning 
till ägare. 
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Likvidavräkning 
 
 Belopp 
Köpeskilling 108 791 401kr 
Skulder till Skatteverket  
1) Restskatt år 2016, på tidigare försäljning till kommunen (18,5 
mkr) 

-2 459 921 kr 

Skulder till kommunen  
2) Återbetalning lån  -6 088 730 kr 
3) Utbetald handpenning Logistik Bålsta -875 000 kr 
4) Anläggningsavgift enligt tidigare avtal  -7 400 000 kr 
5) Planprogrammet Dragelund  -1 902 948 kr 
6) Nytt planprogram Dragelund -194 000 kr 
Bolagets prognostiserade driftkostnader, 2017  
7) Prognostiserade driftkostnader år 2017 -5 070 000 kr 
Summa medel att utbetala till bolaget -23 990 599 kr 
  
Bolagets fordran på kommunen  84 800 802 kr 
  
8) Preliminärt beräknad skatt för år 2017 -15 656 591 kr 
  
Preliminär utdelning till kommunen 69 144 211 kr 

 

1) Kommunen förvärvade mark (Håbo Eneby 1:40 m.fl) av Håbo 
marknads AB år 2015. Köpeskillingen fastställdes till 18 500 000 kr. 
Markköpet reglerades av parterna genom att bolaget betalade tillbaka 
villkorat aktieägartillskott till kommunen om 9 189 930 och att 
bolaget amorterade på sin långfristiga skuld till kommunen om 
9 310 070 kr. Uppkommen kvarskatt på grund av försäljningen 
uppgår till 2 459 921 kr och kommer att betalas in till skatteverket 
under mars år 2017. Eftersom bolaget amorterade på lånet, i samband 
med försäljningen av mark, till kommunen avsattes inga medel för 
skatteskulden likvidmässigt. Förvaltningen föreslår att bolagets 
skatteskuld för denna affär regleras i likvidavräkningen. 

2) Håbo marknads AB har en långfristig skuld per 2016-12-31 till 
kommunen om 6 088 730 kr. Förvaltningen förslår att denna skuld 
regleras. 

3) Av avtalet mellan kommunen, bolaget och Kilenkrysset framgår det 
att Kilenkrysset betalar handpenning med 2 480 tkr när avtalet 
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undertecknats av alla parter. Enligt projektets budget ägs marken i 
Björnbro till 35,3 procent av Håbo Marknads AB och resten ägs av 
kommunen. Kilenkrysset har betalt handpenningen i sin helhet till 
kommunen som i sin tur betalat 35,3 % dvs 875 tkr till Håbo 
Marknads AB. I samband med övertagandet av marken från Håbo 
marknadsbolaget återbetalar bolaget handpenningen till kommunen 
om 875 tkr, regleras ovan. 

4) Enligt avtal mellan kommunen och Håbo marknads AB ska utgifterna 
för infrastrukturen inom den del av Björnbro som omfattar 
Västerskogs industriområde, d v s ny cirkulationsplats på 
Kalmarleden samt Björnängsvägen fram till återvinningsstationen 
fördelas enligt procentandel 35,3 % Marknadsbolaget och 64,7 % 
kommunen.  I projektet är det nedlagt till och med november 2016 
20 962 tkr. Håbo marknads AB har fakturerats 7,4 mkr under år 2016 
som utgör bolagets andel av utgifterna för infrastrukturen, 
förfallodatum är satt till 2017-03-31. 

 
5) Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-07 §110 att godkänna  förslag 

till detaljplaneprogram för Dragelund upprättas. I protokollet anges 
att ”Håbo Fastighets har meddelat att bolaget är berett att finansiera 
framtagandet av ett detaljprogram.” Utgifterna för planprogrammet 
uppgick per 2013-12-31 till 1 522 tkr plus moms 381 tkr, totalt 1 903 
tkr, vilket debiterats Håbo Marknads AB. Utgifterna utgörs av 
tidigare av konsult framtagna utredningar och planhandlingar. Med 
anledning av att lång tid passerats sedan dessa utredningar och 
planhandlingar tagits fram samt lagstiftningen ändrats kan endast en 
mindre del nyttjas i det programarbete som nu pågår för Dragelund. 
 

6) Marknads AB. Under hösten påbörjades ett nytt planprogram för 
området och ett avtal har skrivits med Håbo Marknads AB. Till och 
med 2016-12-31 är det nedlagt 194 tkr i planen, vilket kommer att  
debiteras Håbo Marknads AB under år 2017. 

7) Bolaget har redovisat en prognos över kostnader och intäkterna för 
verksamhetsåret 2017. Driftkostnaderna för bolaget uppgår till 
5 070,0 tkr, likvidmässigt så tillförs bolaget motsvarande medel. 

8) Beräkning av den skattepliktiga vinsten och skatteeffekt; 

• Som utgångspunkt är det möjligt att delvis kvitta bolagets 
skattemässiga överskott år 2017 mot det inrullade underskottet 
om 6 813 460 kr för år 2016 förutsatt att underskottet är korrekt 
beräknat i tidigare års deklarationer. Innan bolagets deklaration 
inlämnas bör dock särskilt stämmas av att ingen begränsning i 
rätten att nyttja underskottet föreligger. 
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• Bolagets skattemässiga överskott för 2017 är beroende av vilket 
resultat som i övrigt redovisas under året. Bolaget har 
prognostiserat driftkostnaderna för år 2017 till 5 070 000 kr, 
vilket belastar 2017 års resultat. 

• Bolagets kapitalvinst förutsatt att fastigheternas bokförda värde 
också motsvarar det skattemässiga värdet uppgår därmed den 
skattepliktiga vinsten vid en försäljning (utan hänsyn taget till 
eventuella försäljningskostnader) till ca 83 049 784 kr. 

Efter beaktande av underskott för år 2016 och driftkostnaderna för år 
2017 uppgår kapitalvinsten vid fastighetsförsäljningen till 71,2 mkr (83,1 
– 6,8 – 5,1) vilket motsvarar en skatteeffekt om 15,7 mkr (71,2*22 %). 
 

. 

Beslutsunderlag 
Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo kommun, daterat 
2016-04-04 § 35 Dnr 2015/00221 KF § 35 
Översyn av kommunens bolag – tillägg delegation, daterat 2016-09-26 §95 
Dnr 2015/00221 KF § 95 
Avtal om fastighetsreglering Håbo Eneby 1:40 m.fl, Bålsta centrum, daterat 
2014-12-15 KF § 113   
Budget/driftkostnader för Håbo marknads AB 2017 
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingschef  
HMAB 
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§ 21 Dnr 2017/00015  

Tidplan för budget 2018, plan för 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 12 
Tjänsteskrivelse 2017-01-12 
Tidplan för mål- och budgetprocess 2018, plan för 2019-2020 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder  
Kvalitetssamordnare  
Ekonomichef   
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§ 22 Dnr 2016/00707  

Attesträtt år 2017 

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

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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 13 
Tjänsteskrivelse 2016-12-30 
Attestförteckning 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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§ 23 Dnr 2016/00504  

Mindre ändring av avfallsföreskrifterna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringar och förtydliganden i 
avfallsföreskrifterna, att gälla från och med 1 mars 2017.  

Sammanfattning  
Enligt beslut KS § 75, 2016-05-23, fick kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna i rapporten ”Översyn av 
avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18. En av 
åtgärderna var att införa hämtning av matavfall från villahushåll och 
fritidshus varannan vecka året runt, detta som ett steg mot en fossilbränslefri 
kommun. Genom denna åtgärd minskar kommunen sina avfallstranporter 
avseende insamling av hushållsavfall med cirka 20 procent. 

För att genomföra denna åtgärd behöver en mindre ändring av § 41 i 
avfallsföreskrifterna, göras. Ändringen innebär att hämtning av matavfall 
från villahushåll och fritidshus sker varannan vecka året runt. Idag sker 
hämtning varje vecka mellan vecka 26 till 36. 

I övrigt har även redaktionella ändringar gjorts i syfte att öka läsbarheten 
och förståelsen och för att uppdatera hänvisningar till aktuell lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-01-31 § 4 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 förslag till nya avfallsföreskrifter 
Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 
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§ 24 Dnr 2017/00034  

Avfallstaxa 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att:  

- Se över taxan för samfälligheter som betalar som enskilda fastighetsägare 
fast man har gemensamma kärl 

- Utreda möjlighet till veckotömning av bruna kärl mot avgift  

- Ta bort vitesföreläggande vid felsortering av matavfall 

Sammanfattning  
Enligt beslut i Kommunstyrelsen, KS § 75, 2016-05-23, fick 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra de föreslagna 
åtgärderna i rapporten ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, 
daterad 2016-04-18.  En av åtgärderna var att införa en mer miljöstyrande 
avfallstaxa. I kommunens nya avfallstaxa föreslås att: 

- styra mot målen i kommunens avfallsplan och avfallsföreskifter 

- stimulera miljömässigt riktig avfallshantering  

- stimulera en god arbetsmiljö  

- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad 
klimatpåverkan  

- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad  

- finansiera de kostnader som kommunen har för att utföra det kommunala 
avfallssansvaret och informationsansvaret vad gäller avfallshanteringen  

För att stimulera till bättre utsortering av förpackningar och matavfall 
föreslås en mer miljöstyrande taxa som bland annat innebär att mindre kärl 
och färre hämtningar premieras, större kärl med tätare hämtning ska kosta 
mer. För att öka mängden utsorterat matavfall kommer avfallsenheten att 
dela ut en årsförbrukning av matavfallspåsar till hushållen. 

I den nya avfallstaxan innebär det bland annat att: 

- ändra hämtningsintervallen av matavfall till varannan vecka året runt för 
villahushåll och fritidshus. Idag sker hämtning varannan vecka med 
undantag för vecka 26 till 35 då hämtning sker varje vecka 

- avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre kärl 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
- tilläggsavgifter för bland annat felsorterat avfall införs 

- el-avfallskampanjen utgår och ersätts med en kostnadsfri hämtning per år 
för villa och fritidshus 

- säsongsbundet abonnemang för den del av året då verksamheten bedrivs, 
införs.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, tekniska utskottet 2017-01-31 § 3 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1, Förslag till ny avfallstaxa  
Kommunstyrelsens beslut, KS§ 75, 2016-05-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till 
beslut. 

Werner Schubert (S) yrkar att taxan återremitteras för att se över taxan för 
samfälligheter som betalar som enskilda fastighetsägare fast man har 
gemenssamma kärl. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Werner Schuberts (S) förslag om 
återremiss för att lägga till möjlighet till veckotömning av bruna kärl.  

Efter diskussion fastställs Werner Schuberts (S) och Owe Fröjds (Båp) 
yrkande till att Kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att:  

- Se över taxan för samfälligheter som betalar som enskilda fastighetsägare 
fast man har gemensamma kärl 

- Lägga till möjlighet till veckotömning av bruna kärl mot avgift  

- Ta bort vitesföreläggande vid felsortering av matavfall 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och 
finner att ärendet ska återremitteras.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att ärendet 
ska behandlas idag och Nej-röst för återremiss.  
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Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad 
(SD), Owe Fröjd (Båp). 

Med 7 nej-röster och 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera 
ärendet.  

Reservation 
Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsenheten 
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§ 25 Dnr 2016/00377  

Svar på medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför 
kommande livsmedelsupphandling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att 
tillsammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en 
kostpolicy.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta 
fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås 
att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal 
kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad 
mat och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att 
kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl 
att köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version 
samt ”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren 
föreslår också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande 
livsmedelsupphandling under hösten.  

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 
med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar 
inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 
Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare 
kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens 
kostnader för livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att 
ställa sådana krav som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att 
alla de föreslagna kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering 
måste således göras.  

Mot denna bakgrund 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. Därmed 
instämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en 
kostpolicy. Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle 
tjänstemännen få en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom 
en kostpolicy skulle också en större enhetlighet i hanteringen av 
livsmedelsinköp i kommunens olika förvaltningar kunna uppnås.  

Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens 
livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 
medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande 
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upphandlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över 
möjligheten att ställa upphandlingsmyndighetens baskravför hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med 
årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed 
blir den största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de 
får i uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda 
förvaltningar.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag tekniska utskottet 2016-12-13 § 69 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 
Skånsk handbok för livsmedelsupphandling 
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version 
9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version 

______________ 
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§ 26 Dnr 2015/00335  

Svar på medborgarförslag: Djurskyddskrav i den 
offentliga upphandlingen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 19 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2015-02-25 
Beslut KTU 2016-12-13 § 69 

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

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 
arbetsutskottets förslag till beslut och Michael Rubbestads (SD) förslag till 
beslut.  

Ordförande frågar först om arbetsutskottets förslag bifalles och därefter om 
Michael Rubbestads (SD) förslag bifalles och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

______________ 
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§ 27 Dnr 2016/00344  

Svar på medborgarförslag: Skolskjuts oktober-mars  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 14 
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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§ 28 Dnr 2016/00469  

Svar på medborgarförslag: Cykelplan  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 15 
Tjänsteskrivelse 2016-12-06 
Kommunstyrelsen 2016-11-21 
Medborgarförslag 2016-08-23 

______________ 
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§ 29 Dnr 2016/00524  

Svar på medborgarförslag: Avskaffa 
förrättningsarvode för vigsel  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31§ 16 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
Medborgarförslag 2016-09-25 

______________ 
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§ 30 Dnr 2016/00545  

Svar på medborgarförslag: Gokartbana  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

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.  

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.  
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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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 17 
Tjänsteskrivelse 2016-12-20 
Medborgarförslag 2016-10-09 

______________ 
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§ 31 Dnr 2016/00301  

Svar på medborgarförslag: Åtgärder för förbättrat 
integrationsarbete i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 18 
Tjänsteskrivelse 2016-11-01 
Medborgarförslag 2016-04-27 
KF 2016-05-02, § 54 

______________ 
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§ 32 Dnr 2015/00339  

Svar på medborgarförslag: Bullerplank vid Kraftleden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-07 § 122. 
Förslaget föranleder inte ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  
I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ett bullerplank ska sättas upp 
vid Kraftleden, då Kraftleden är en mycket trafikerad väg, där även tyngre 
trafik kör. Förslagsställaren hänvisar också till en bullerutredning som gjorts 
för ett antal år sedan utan att bullerplank sattes upp därefter.  

Kommunfullmäktige har i tidigare beslut (KF 2016-11-07 § 122) uppdragit 
till kommunstyrelsen att genomföra en ny bullerutredning samt att vid 
behov projektera bullerplank på särskilt utsatta platser längs Kraftleden. 
Därmed är en ny bullerutredning för Kraftleden på gång och om denna 
utredning visar för höga bullernivåer kan bullerplank sättas upp. Innan 
utredningen är genomförd går det inte att bedöma om bullerplank behövs 
längs vägen. Förslaget föreslås därmed, med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut, vara färdigbehandlat och inte föranleda 
ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 2 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut § 122, 2016-11-07 

______________ 
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§ 33 Dnr 2016/00525  

Svar på motion: Handlingsplan för värnande av det 
lokala kulturarvet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning 
till det som framkommit i beredningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag till 
kultur- och fritidspolitisk plan i enlighet med kultur- och livsmiljöutskottets 
beslut 2016-03-30 § 14.  

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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 21 
Tjänsteskrivelse 2016-10-03 
KF 2016-09-26, § 111 
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Motion 2016-09-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska anses vara besvarad istället 
för färdigbehandlad, samt att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa en 
kultur- och fritidspolitisk plan i enlighet med kultur- och livsmiljöutskottets 
beslut 2016-03-30 § 14 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 
beslut eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner att 
Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut bifalls.  

______________ 
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§ 34 Dnr 2016/00654  

Ny förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 22 
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 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 35 Dnr 2016/00661  

Överenskommelse om regionalt forum 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 23 
Tjänsteskrivelse 2017-01-19 
Överenskommelse om regionalt forum 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 36 Dnr 2016/00693  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 24 
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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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 37 Dnr 2015/00221  

Översyn av kommunens bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
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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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 25 
Tjänsteskrivelse 2017-01-11 
KSAU 2016-08-23, § 96 
TKU 2016-05-23, § 16 
PM om bolagsstyrning och koncernbildning i Håbo kommun 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus AB 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 38 Dnr 2016/00336  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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, kan 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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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 26 
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)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 3 ändras till:  

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

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut med föreslagen ändring av 
beslutspunkt 3 och finner att så sker.  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 39 Dnr 2016/00668  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens 
förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
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.  
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
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.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 27 
Tjänsteskrivelse 2016-12-27 
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25 § 114 
Lista – uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar, uppdaterad 
2017-01-20.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 40 Dnr 2016/00605  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 28 
Tjänsteskrivelse 2017-01-13 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-01 § 70 
Socialnämnden 2016-10-25 § 57 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 41 Dnr 2016/00620  

Ändring av maxtaxa för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 29 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
BOU § 91 – 2016-11-02 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 42 Dnr 2017/00018  

Nya avgifter för hemtjänst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 30 
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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 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 43 Dnr 2017/00017  

Nya avgifter för fotvård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för fotvård till 440 kronor per 
ordinarie behandling för personer över 65 år och till 520 kronor per 
behandling för personer under 65 år att gälla från den 15 mars 2017.  

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 
Protokollutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 31 
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 avgiften för personer över 65 år ska höjas till 
440 kr istället för 480 kronor.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglund (S) förslag.  
JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut och därefter om 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Agneta Hägglunds (S) förslag till 
beslut och finner att Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut bifalls.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för vård- och 
omsorgsnämndens förslag till beslut och nej-röst för Agneta Hägglunds 
förslag till beslut.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Anders Cyrillus 
(L), Fred Rydberg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), 
Werner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Michael 
Rubbestad (SD), Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) och Fredrik Anderstedt (S) avstår.  

Med 4 ja-röster, 7 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunstyrelsen att 
bifalla Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Reservation 
Carina Lund (M), Leif Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg 
(KD) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 73(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 44 Dnr 2017/00038  

Politisk kontaktperson för Sekom, Sveriges 
ekokommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Fred Rydberg (KD) 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 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 32 
Tjänsteskrivelse 2017-01-17 
KS § 180, kommunstyrelsens beslut om medlemskap i föreningen Sveriges 
Ekokommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) tar tillbaka sin kandidatur och yrkar istället bifall till 
Håbo-Alliansens nominering av Fred Rydberg (KD).  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till nomineringen av Fred Rydberg 
(KD).  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att endast ett förslag till beslut 
föreligger och frågar om kommunstyrelsen beslutar att utse Fred Rydberg 
(KD) till politisk kontaktperson för Sekom samt Kristoffer Andersson, 
miljösamordnare på plan– och utvecklingsavdelningen, som kontaktperson 
(tjänsteman) för Sekom. Ordförande finner att så sker.  

______________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
Beslutet skickas till: 
Sekom 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Vald 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 45 Dnr 2017/00113  

Avgrusning av scouttomten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja avgrusning av scouttomten.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att avgrusningen finansieras inom ramen för 
den kommande exploateringsbudgeten.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) frågar varför avgrusningen av scouttomten dröjer. 
Frågan besvaras av plan- och utvecklingschef, Isabell Lundberg i anslutning 
till punkten Informationsärenden (§ 3).  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att påbörja 
avgrusning av scouttomten. Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta 
Hägglunds (S) yrkande samt att avgrusningen finansieras inom ramen för 
den kommande exploateringsbudgeten 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden och finner att så 
sker.  

Reservation 
Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif Zetterberg (C), Anders 
Cyrillus (L) och Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen för åtgärd 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 46 Dnr 2017/00114  

Aktualisering av gratis bussresor för pensionärer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka en skrivelse till UL med begäran om 
skriftligt svar på tidigare skickat brev om gratis bussresor för pensionärer.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen även ska ta upp barn- och 
utbildningsförvaltningens kraftigt ökade kostnader för busskort.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) efterfrågar svar på den skrivelse som skickats in 
avseende gratis bussresor för pensionärer.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunen ska göra en ny skrivelse till UL 
för att efterfråga skriftligt svar på tidigare skickad fråga om gratis bussresor 
för pensionärer.  

Werner Schubert (S) yrkar att skrivelsen också ska ta upp barn- och 
utbildningsförvaltningens kraftigt ökade kostnader för busskort.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
Agneta Hägglunds (S) och Werner Schuberts (S) yrkanden och finner att så 
sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 77(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
§ 47 Dnr 2017/00115  

Förlängd samrådstid för översiktsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att en populärversion av förslaget till 
översiktsplan ska tas fram efter att samrådet avslutats och inför att 
översiktsplanen ställs ut.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) anför att det under samrådstiden framförts synpunkter på 
att samrådshandlingarna är svårtolkade och svåra för gemene man att både 
förstå och yttra sig om och hänvisar till att han, under framtagandet av 
samrådshandlingarna, framhållit vikten av att presentera ett lättbegripligt 
samrådsunderlag som komplement till det nuvarande på 90 sidor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar mot bakgrund av ovanstående att 

- samrådstiden förlängs med en månad 

- ett enklare och mer lättbegripligt underlag/lathund tas fram som ett 
komplement till det befintliga samrådsunderlaget som ligger fast. 

- detta görs i samverkan med kommunens kommunikationsavdelning 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på Owe Fröjds yrkande om förlängd 
samrådstid men föreslår att en populärversion av förslaget ska tas fram efter 
samrådet och inför att planen ställs ut.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) finner att två förslag till beslut föreligger - 
Owe Fröjds (Båp) yrkande samt Christian Nordbergs (MP) yrkande. 
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) 
yrkande och därefter om kommunstyrelsen bifaller Christian Nordbergs 
(MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Christian 
Nordbergs (MP) yrkande.   

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för Christian 
Nordbergs (MP) yrkande och nej-röst för Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 78(78) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-13  

Kommunstyrelsen  

 

 
Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Tommy Rosenkvist (M), Leif 
Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD), Lars-Göran Bromander (S).  

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Eva Staake (S), Michael Rubbestad (SD), Owe Fröjd (Båp).  

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
Christian Nordbergs (MP) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen för åtgärd 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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