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Tid och plats Kl. 10:00-15:20 måndagen den 23 maj 2016, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Staaf (C) 
Bengt Björkman (SD) Tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) 
Helene Cranser (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Johan Utter, tf. kanslichef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef 
Anna Darpe, avfallschef 
Jörgen Leander, Miljö- och avfallsbyrån  
 

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S) och Fred Rydberg (KD) 

Tid och plats Fredagen den 27 maj 2016, Kansliet 

Justerade paragrafer §§ 74-116, 118-122 
  
Ajournering Ajournering för lunch kl. 12:05-13:00, Ajournering § 85, 10 minuter 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  
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Ordförande 
 

  

Carina Lund (M)  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt (S) 

 
 

 

Fred Rydberg (KD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 74-116, 118-122 

Sammanträdesdatum 2016-05-23 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-05-30 

Datum för 
anslags nedtagande 2016-06-21 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 74 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) och Fred Rydberg (KD) 
till justerare av dagens protokoll. Protokollet justeras fredagen den 27 maj. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 
ändringar: 

- Ärende 34, Taxor och avgifter inom kultur och livsmiljö, utgår. 

- Ärende 35, Nya bestämmelser för föreningsbidrag, utgår.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(67) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 75 Dnr 2016/00272  

Översyn av avfallsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av rapport 
”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, daterad 2016-04-18.  

2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra de 
föreslagna åtgärderna i ”Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun”, 
daterad 2016-04-18, samt återkomma med uppföljningsrapport om vad som 
har gjorts och effektiviserats, senast november 2016.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att göra en totalöversyn av 
avfallsverksamheten i Håbo kommun enligt KS beslut 2015, § 213. 
Översynen av avfallsverksamheten visar på vad invånarna får för den avgift 
de betalar och syftet är att utreda om något kan göras annorlunda eller mer 
kostnadseffektivt i förhållande till den service och kvalitet som invånarna 
får.  

Utredningen innefattar bland annat genomgång av ekonomiska och andra 
underlag om avfallsverksamheten, intervjuer med nyckelpersoner hos Håbo 
kommun, platsbesök på återvinningscentralen i Västerskog samt jämförelse 
med andra kommuner. Utredningen belyser nuläget inom 
avfallsverksamheten och ger förslag till åtgärder. Det konstateras att 
avfallstaxan i Håbo är hög, samtidigt som avfallsverksamheten erbjuder en 
hög service.  

Avfallsenheten har tagit flera viktiga steg i den riktning som pekas ut 
nationellt, bland annat genom införande av matavfallsinsamling. 
Tillsammans med viktig strukturell uppbyggnad i form av exempelvis 
införande av digital tömningsregistrering som en del i kvalitetsarbetet och 
byggande av egen återvinningscentral med drift i egen regi gör det att 
avfallshanteringen i Håbo kommun är väl rustad för framtiden. Det finns 
också en bra grund för fortsatt utveckling och förbättring exempelvis genom 
åtgärder för ökad utsortering av matavfall, förpackningar och förbättrade 
sorteringsmöjligheter på återvinningscentralen. 

Jörgen Leander från Miljö- och avfallsbyrån föredrar rapporten.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-20 
Rapport, Översyn av avfallsverksamheten i Håbo kommun, 2016-04-18 
Bilaga, Jämförelser kommuner Håbo 
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska chefen 
Avfallschefen 
Kommundirektör, för kännedom 
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§ 76 Dnr 67527  

Information KS 2016-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall lämnar följande information: 

- Plan- och priolistan redovisas. 

- Information ges om verkställda och pågående avhysningar avseende 
olagliga bosättningar på några platser i kommunen.  

______________ 
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§ 77 Dnr 2016/00231  

Redovisning av delegationsbeslut till KS 2016-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.  

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2016-04-04 – 2016-05-13 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 2016-04-04 – 2016-05-13 
Delegationsbeslut upphandlingsenheten april 2016 

______________ 
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§ 78 Dnr 2016/00232  

Redovisning av protokoll och minnesanteckningar till 
KS 2016-05-23 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll och minnesanteckningar.  

Sammanfattning  
Följande protokoll och minnesanteckningar har inkommit eller upprättats 
sedan den senaste redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-04-11: 

Minnesanteckning från ungdomsråd 2016-02-09 
Protokoll från Håbohus AB 2016-03-03 
Minnesanteckning från medlemssamråd Samordningsförbundet Uppsala län 
2016-04-21 
Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län, förbundsstyrelse 2016-
03-21 
Minnesanteckning från hälso- och trygghetsråd 2016-04-28 
Protokoll från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2016-05-09 

Beslutsunderlag 
Protokoll och minnesanteckningar, enligt ovan 

______________ 
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§ 79 Dnr 2016/00295  

Anslutning till gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen hemställer om att Håbo kommun får bli en part i den 
gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län från och med den 1 
januari 2017.  

Sammanfattning  
Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 
januari 2011. Parter var samtliga kommuner i Uppsala län förutom 
Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värdkommun för den nya 
gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 
Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till 
den nybildade nämnden, även om utfasningen skedde etappvis under 2011. 
Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-den för 
överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de 
deltagande kommunerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän 
som tar del av stöd från ställföreträdare.. Ett annat mål var att samverkande 
kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella förändringar 
och volymökningar inom överförmyndarverksamheten. 

Förvaltningens uppfattning är att Håbo kommun nu bör välja att ansluta sig 
till den gemensamma nämnden. Det är i huvudsak tre skäl som talar för ett 
sådant beslut nämligen högre kompetens, minskad sårbarhet och bättre 
uppföljningar/kontroll.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 
Utvärdering av den gemensamma nämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe fröjd (Båp) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag. 

Christian Nordberg (MP) yrkar att kommunen istället ska hemställa om att 
bli medlem i den gemensamma överförmyndarnämnden från den 1 januari 
2019.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
socialförvaltningens förslag eller Christian Nordbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialförvaltningens 
förslag. 
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Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för bifall till 
socialförvaltningens förslag. Nej-röst för bifall till Christian Nordbergs 
(MP) yrkande. 

Ja-röst avges av Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg 
(C), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Werner 
Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva 
Staake (S), Bengt Björkman (SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Nej-röst avges av Christian Nordberg (MP). 

Röstningen utfaller alltså med 12 Ja-röster och 1 Nej-röst. Därmed bifaller 
kommunstyrelsen socialförvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län 
Överförmyndarnämnden 
Socialchefen 
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§ 80 Dnr 2015/00293  

Utredning om organisationsform för kommunala 
fastigheter 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att rubriken ändras till utredning om 
organisationsform för kommunala fastigheter. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 
alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 
upplåning. Förvaltningen redovisade 2015-11-10 en förstudie till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet återremitterades för ytterligare 
beredning av följande sakskäl; 

Beslutsunderlaget skall kompletteras med svaren i Owe Fröjds (Båp) ställda 
motion till kommunfullmäktige 2015-06-15: att en extern värdering av 
kommunens och Håbohus fasta tillgångar skall genomföras. 

Synpunkter på utredningsuppdraget skall inhämtas från styrelsen i Håbohus 
innan beslut.  

Ärendet återupptogs på arbetsutskottet 2016-04-10 efter begärda 
kompletteringar ovan. 

Vid ärendets behandling diskuterades det att det kan finnas andra sätt att 
effektivisera kommunens fastighetsförvaltning ex.vis genom att använda 
fastighetskompetensen inom Håbohus AB. 

Vid fastighetsförsäljningen till externa intressenter finns fördelen att likvida 
medel frigörs men eftersom kommunen är beroende av dessa fastigheter så 
kan det bli dyrt på sikt. Förstudien visade bland annat att: 

Kommunens kostnader ökade med 3,7 mkr årligen jämfört med kostnaderna 
år 2015. 

Försäljningen inte var en bra metod för att effektivisera fastighetsförvaltning 
med syftet att minska driftkostnaderna.  

Den genomförda förstudien belyste en eventuell framtida försäljning utifrån 
ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om försäljning 
föreslogs att ärendet kompletterades med en tydlig risk- och 
konsekvensanalys som belyste juridiska och verksamhets-mässiga aspekter 
av försäljningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade att begränsa det ursprungliga 
utredningsuppdrag till att istället föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
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utreda en organisationsform med Håbohus AB i en koncernstruktur med 
syftet att kommunala fastigheter ägs och förvaltas av ett kommunalt bolag.  

Vidare enades KS-au att ändra rubriksättning till utredning om 
organisationsform för kommunala fastigheter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Utredning alerternativ finansiering av kommunens investeringar 
Motionsvar Bålsta partiet 
Protokoll Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar att beslutspunkt 2 i tjänsteskrivelsen: 
"Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus 
AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och 
förvaltas av ett kommunalt bolag" ska utgå samt att beslutet att ändra 
rubriken på ärendet fastställs av kommunstyrelsen. 

Owe Fröjd (Båp) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag eller Christian Nordbergs (MP) yrkande. Ordförande 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Christian Nordbergs (MP) 
yrkande. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets 
förslag. Nej-röst för bifall till Christian Nordbergs (MP) yrkande. 

Ja-röst avges av Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S) och Owe Fröjd 
(Båp). 

Nej-röst avges av Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg 
(MP) och Bengt Björkman (SD). 

Röstningen utfaller alltså med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster. Därmed bifaller 
kommunstyrelsen Christian Nordbergs (MP) yrkande.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
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§ 81 Dnr 2016/00220  

Delårsuppföljning per mars 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 
åtgärda prognostiserat underskott, vilket ska redovisas i delårsbokslutet per 
augusti. 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 669 tkr i budget från tekniska 
avdelningen gemensamt till upphandling, avseende utredartjänst.  

Sammanfattning  
Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin 
följer den budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år 
redovisas även verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått 
på hur verksamheten bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 
11,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt 
prognostiseras resultatet till 37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av 
skattenettot. Detta kommer att överträffa målsättningens resultat på 2 % och 
bidrar till att kommunens finansiella situation förbättras och att lånebehovet 
minskar. 

Socialnämnden redovisar överskott med 11,9 mkr, vilket är den största 
orsaken till det förbättrade resultatet. Överskottet är dock mycket osäkert på 
grund av den förändrade flyktingsituationen. Alla nämnder och styrelser 
utom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att hålla budgetram vid 
årets slut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Delårsuppföljning mars 2016 
Nämndernas protokoll 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
Tekniska avdelningen 
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§ 82 Dnr 2016/00226  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom 
skolområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, 
god kamratanda eller berömvärd flit. 

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, 
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt 
ändamål.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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§ 83 Dnr 2016/00224  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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§ 84 Dnr 2016/00256  

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från 
Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 
ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 
upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 
revisionen att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 2015 
Granskningsrapport 2015 

______________ 
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§ 85 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2017 om 239 305 tkr, 
enligt nedan. 

Skattefinansierade verksamheter  

Kommunstyrelsen  148 061 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden 6 245 tkr 

Exploateringsverksamhet 18 060 tkr 

Citybanan    11 210 tkr 

Vård- och omsorgsnämnden 2 529 tkr 

Socialnämnden  130 tkr 

Taxefinansierade verksamheter  

Va-verksamhet  51 500 tkr 

Avfallsverket   1 570 tkr 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna de tre förslagen till driftsbudget 
till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut.  

Sammanfattning  
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar i lagar 
och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för år 
2017 uppgår till 21 133 tkr eller 2,0 procent av skattenettot.  Nämndernas 
budgetramar har utökats med 53 131 tkr eller med 5,4 procent i jämförelsen 
med budget 2016. Budgeterade resultat för åren 2018 och 2019 uppgår till 
ca 13,0 mkr eller 1,2 procent år 2018 respektive ca 12,1 mkr eller 1,1 
procent år 2019. 

Kommunövergripande mål  
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden. 
Eventuella förändringar av nämndmål och nyckelindikatorer kan komma att 
justeras under höstens budgetarbete och rapporteras till kommunfullmäktige  
i december. 

Investeringsbudget 

Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca ca 157,0 mkr för 
skattefinansierade verksamheter och till 53,1 mkr för taxefinansierade 
verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 18,1 mkr och 
utbetalningen av medfinansieringen av Citybanan till 11,2 mkr för år 2017. 
Med föreliggande investeringsförslag uppgår upplåningsbehov för år 2017 
till ca 101,0 mkr. 

Organisationsförändring avseende kosten enhetens tillhörighet 

Förvaltningen föreslår att kostenheten från och med 1 januari överförs från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Omorganisationen av 
kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden 
medför att den beräknade driftbudgeten och investeringsbudgeten för 
enheten föreslås överföras och är justerad i föreslagna ekonomiska ramarna 
ovan. Driftbudgeten uppgår preliminärt till 32 452 tkr år 2017 och 
kostenheten har en föreslagen investeringsbudget för inventarier på 445 tkr 
för år 2017.  Eventuella ytterligare justeringar av budgetbeloppen kommer 
att redovisas i höstens återrapportering av budget 2017.   

Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande under år 2017 

- Lokaleffektivisering  

- Koncernsamordning av kommunens fastigheter 

- Utreda möjligheter till ytterligare planläggning av kommunens mark för 
exploateringsändamål 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Budgetförslag Sverigedemokraterna 
Budgetunderlag år 2017 och plan år 2018-2019, daterat 2016-04-04 
PM skatteprognos 2016-04-29 
Budgetförslag Alliansen 
Budgetförslag Socialdemokraterna och Bålstapartiet  
Samrådsprotokoll Räddningstjänsten Enköping – Håbo kommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska överlämna alla tre förslag 
till driftsbudget till kommunfullmäktige för ställningstagande och beslut. 
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Christian Nordberg (MP) yrkar att Håboalliansens förslag ska överlämnas 
till kommunfullmäktige som huvudförslag. 

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Håkan Welin (FP) och Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Christian 
Nordbergs (MP) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att investeringsbudgeten ska utgå och behandlas 
i höst. 

Carina Lund (M) yrkar att investeringsbudgeten ska behandlas vid 
kommande fullmäktigemöte.  

Beslutsgång 1 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om det är kommunstyrelsens 
mening att överlämna förslaget till investeringsbudget till 
kommunfullmäktige för beslut nu eller om investeringsbudgeten ska 
behandlas först i höst. Ordförande finner att investeringsbudgeten ska 
överlämnas till kommunfullmäktige nu. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 1 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för att investeringsbudgeten 
ska överlämnas till fullmäktige nu. Nej-röst för att investeringsbudgeten ska 
behandlas i höst. 

Ja-röst avges av Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg 
(C), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (MP) och 
Bengt Björkman (SD). 

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

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed ska 
investeringsbudgeten överlämnas till kommunfullmäktige för beslut nu. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i tio minuter för partiöverläggningar. 

Beslutgång 2 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är kommunstyrelsens mening att 
överlämna Håboalliansens förslag till driftbudget som huvudförslag till 
fullmäktige eller om samtliga tre förslag ska överlämnas för 
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ställningstagande och beslut. Ordförande finner att Håboalliansens förslag 
ska överlämnas som huvudförslag. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 2 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för att överlämna 
Håboalliansens förslag till driftbudget som huvudförslag till fullmäktige. 
Nej-röst för att överlämna samtliga tre förslag för ställningstagande och 
beslut. 

Ja-röst avges av Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg 
(C), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD) och Christian Nordberg (MP). 

Nej-röst avges av Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), Eva Staake (S), Bengt Björkman 
(SD) och Owe Fröjd (Båp). 

Röstningen utfaller alltså med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster. Därmed ska 
samtliga tre förslag överlämnas till fullmäktige för ställningstagande och 
beslut.  

______________ 
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§ 86 Dnr 2016/00207  

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande 
dokumenthanteringsplan/föreskrifter om dokumenthantering.  

Sammanfattning  
Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 
ska dokumenthanteringsplanen antas av nämnden. 
Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring.  

Det finns ingen fastställd dokumenthanteringsplan som gäller för samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelsen. Den senast antagna 
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen avser kommunstyrelsens 
kansli (KS 2006/12, KS 2010-02-08 § 7). Den nya 
dokumenthanteringsplanen är anpassad efter kommunstyrelsens nuvarande 
organisation. Planen är också mer utförlig än tidigare vilket underlättar 
organisering och återsökning av handlingar. 

Till grund för dokumenthanteringsplanen ligger en inventering av 
kommunstyrelsens handlingsbestånd. Inventeringen initierades av 
kommunstyrelsens kansli men har skett i samråd med kommunstyrelsens 
övriga verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Administratörer 
Hemsidan 
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§ 87 Dnr 2016/00236  

Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen 
av Regionförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundet Uppsala län avvecklas 
genom likvidation den 31 december 2016, under förutsättning att erforderlig 
lagändring träder ikraft. 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundets egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 i sin helhet 
överförs till Region Uppsala.  

Sammanfattning  
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med en remiss och förfrågan till 
länets kommuner och landstinget gällande regionförbundets likvidation i 
samband med inrättandet av Region Uppsala. Under förutsättning att 
riksdagen fattar beslut om den lagändring som krävs för att landstinget i 
Uppsala län ska få bilda region den 1 januari 2017, så ska regionförbundet 
samtidigt upphöra den 31 december 2016.  

Förutsättningarna för regionförbundets likvidation finns i 
förbundsordningen och innebär i korthet att varje medlems fullmäktige 
måste godkänna likvidationen. Utöver detta önskar även regionförbundet att 
varje medlems fullmäktige godkänner att förbundets egna kapital, tillgångar, 
skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region 
Uppsala.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Regionförbundets remiss 2016-04-05 

______________ 
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§ 88 Dnr 2016/00210  

Svar till pensionärsorganisationerna rörande 
upphandling Pomona äldreboende samt LOV gällande 
hemsjukvården 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka föreslaget svar till 
pensionärsorganisationerna.  

Sammanfattning  
Pensionärsorganisationerna har 2016-02-02 skickat ett brev adresserat till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Skrivelsen besvarades av socialförvaltningen 2016-02-23. Förslag till svar 
från kommunstyrelsen har nu upprättats.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Svar på skrivelse 
Svar från socialförvaltningen 
Brev från pensionärsorganisationerna 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Pensionärsorganisationerna 
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§ 89 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i 
Bålsta 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till de uppgifter som inkommit från UL i samband med 
beredningen av ärendet.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 
Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 
med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 
hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 
på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att 
rekommendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över 
möjligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget 
gör att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att 
förlänga Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)  

______________ 
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§ 90 Dnr 2016/00235  

Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fördelar 
tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av 
extra statsbidrag för flyktingssituationen.  

Sammanfattning  
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 
men avses även täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 
2015/16:47 framgår att syftet är ”För att hantera den rådande 
flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på 
den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”  

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 11 047 
715 kr. Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget 
till nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. För år 
2016 återstår 10 280 tkr att fördela och det planeras att användas till 
specificerade insatser inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
Regeringsbeslut om tillfälligt stöd 

______________ 
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§ 91 Dnr 2016/00267  

Redovisning av öppna ärenden per 2016-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-03-14 § 26 uppdragit till förvaltningen 
att redovisa samtliga öppna ärenden hos kommunstyrelsen i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem.  

Kansliet har tagit fram en sådan lista, vilken presenteras enligt uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid rapporteringstillfället (2016-04-
25) fanns 482 st. öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Lista på öppna ärenden 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 § 26 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
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§ 92 Dnr 2016/00279  

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och sjukvård och särskilt boende enligt 
hyreslagen per månad till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet.  

Sammanfattning  
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en 
avgiftsökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt 
av lagstiftarna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 93 Dnr 2015/00346  

Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för 
Skeppsgården som föreningslokal 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja Bista 5:28, Dragrännan 8, till 
Pulmicare AB för en köpeskilling av 7,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
ger kommundirektören rätt att skriva under försäljningsavtal. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skeppsgårdens förskola långsiktigt ska 
behållas i kommunens ägo med primär användning som föreningslokaler.  

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheterna 
och har kommit fram till att dessa skulle fungera bra som föreningslokaler, 
särskilt den större av fastigheterna Bista 5:28. Därefter har kommunen via 
Håbo marknads AB blivit kontaktade av det Bålstabaserade företaget 
Pulmicare AB som vill köpa Bista 5:28, Dragrännan 8, till en summa av 7,5 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:28. 

För att lösa behovet av föreningslokaler vid en försäljning av Bista 5:28 och 
för att inom en treårsperiod komma ur dyra externa inhyrningar föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att Skeppsgårdens förskola långsiktigt 
stannar i kommunens ägo, med primär användning som föreningslokaler.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsenheten 
Håbo Marknads AB 
Ekonomienheten 
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§ 94 Dnr 2015/00257  

Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun, att gälla från och med den 1 juli 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler samtidigt upphör 
att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 
hösten 2017 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för nästa 
mandatperiod.  

Sammanfattning  
I samband med att kommunfullmäktige antog nu gällande arvodesregler 
2014-12-15 § 76 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
arvodesreglerna och återkoppla till fullmäktige senast under juni månad år 
2016. 

Kommunstyrelsen inrättade 2016-02-08 § 13 en arbetsgrupp för detta 
ändamål bestående av samtliga gruppledare. Kommunstyrelsens ordförande 
utsågs till sammankallande. Arbetsgruppen har sedan dess träffats vid fyra 
tillfällen och ett förslag till reviderade arvodesregler har tagits fram.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderade arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ersättningsnivån för socialnämndens ordförande 
ska kvarstå enligt tidigare regler.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag eller det reviderade förslaget enligt Owe Fröjds 
(Båp) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

______________ 
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§ 95 Dnr 2016/00239  

Namnsättning av gator inom detaljplan 425, Väppeby 
äng 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 425, 
Väppeby Äng, ska heta Gärdesvägen och Tegvägen.  

Sammanfattning  
Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (detaljplan 425) 
antagits där BoKlok planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse samt en 
förskola. Det är del av fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd.  

Inom planområdet blir det två nya lokalgator, och dessa behöver 
namnsättas. Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande 
vägen norr om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Mot den 
bakgrunden har namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som 
går i linje med dessa omgivande gator. 

Namnberedningsgruppen föreslår därför Gärdesvägen och Tegvägen som 
namn för de två nya gatorna inom det aktuella planområdet.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 
miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur och livsmiljö 
samt tekniska.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Gatu- och parkenheten 
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§ 96 Dnr 2016/00257  

Yttrande över remiss: Riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med 
funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget från 
Kollektivtrafikförvaltningen UL, kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har från Kollektivförvaltningen UL fått en inbjudan att 
lämna synpunkter på förslag kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning. 

Remissen har spridits internt för att sprida kunskap om den och samla ihop 
synpunkter för att ge en samlad respons på remissen. Kommunens 
bedömning är att förslaget till riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken 
har hanterats utifrån ett bra och balanserat angreppssätt, och lägger en 
tillräckligt god nivå för de olika objekten ur tillgänglighetsaspekterna. Mot 
den bakgrunden finns därför inget att erinra.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Kollektivtrafikförvaltningen UL 

______________ 

Beslutet skickas till: 
UL 
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§ 97 Dnr 2016/00255  

Delegation om försäljning av kommunens tomter inom 
Dragets verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören delegation på 
försäljningar av kommunens mark, upp till ett värde av högst tjugo (20) 
miljoner kronor per blivande fastighet, detaljplanelagd som kvartersmark 
inom dpl 325, Väppeby 7:52, del av Dragets industriområde.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  

Sammanfattning  
I reglementet för kommunstyrelsen (KS 2014/142 nr 2014.2985) delegerar 
kommunfullmäktige rätten att försälja fast egendom till ett värde om högst 
tjugo (20) miljoner kronor, se § 14 p 4. Denna rätt är sedan till lägre belopp 
vidaredelegerad i delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2016-04-11 
§ 61, till kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefen för Bygg 
och Miljö. 

I genomförandeskedet av exploatering av Dragets verksamhetsområde 
kommer ett flertal tomter att säljas. Då trycket från potentiella köpare är 
stort och för att underlätta processen för såväl förvaltningen som för de 
blivande köparna är det lämpligt att kommundirektören får delegation på 
försäljningar med högre värden än vad gällande delegation till förvaltningen 
medger. Eftersom marken redan är detaljplanelagd ser förvaltningen inget 
hinder för detta. 

Undertecknande av handlingar ska ske i den ordning som reglementet 
föreskriver i fråga om köpehandlingar som grundar sig på beslut av 
kommunstyrelsen dvs. i detta fall av kommunstyrelsens ordförande med 
kontrasignering av kommundirektören, se § 17 i reglementet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 98 Dnr 2016/00266  

Återtagande av uppdrag om detaljplan, Yttergran 2:8 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag 
gällande Yttergran 2:8 mot bakgrund av redovisade orsaker.  

Sammanfattning  
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnade 2002 planuppdrag för att prova 
förutsättningarna för avstyckning av fem nya fastigheter på Yttergran 2:8 
samt ny lösning på tillfartsväg för fastigheterna Yttergran 2:22 och 2:23. 
Inget planaval finns och sökande bor idag inte längre kvar på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 99 Dnr 2013/00150  

Beslut om samråd och granskning: Detaljplan 427, 
Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda och 
därefter granska förslaget till detaljplan 427 för del av Frösunda 3:1, Viby 
förskola och skola.  

Sammanfattning  
Fastighetsavdelningen lämnade i november 2013 in en begäran om 
upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i den del som omfattar 
Viby förskola och skola. Fastighetsavdelningens önskemål kan inte 
uppfyllas med upphävandet utan att det upprättas en ny detaljplan.  

Viby förskola står idag på mark som är planlagd för natur med stöd av ett 
tillfälligt bygglov som inte längre kan beviljas. Skolan och förskolan 
behöver större utrymme, fler avdelningar samt en gemensam matsal. Det är 
därför angeläget och av allmänt intresse att detaljplan för del av 
Frösunda3:1, Viby förskola och skola, kan hanteras skyndsamt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning, daterad 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 100 Dnr 2016/00263  

Planuppdrag: Detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 
15:1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
En förändrad markanvändning för fastigheten Bista 15:7 till kontor och 
handel skulle innebära möjlighet till bland annat drygt 5000 kvm handel och 
1000 kvm kontor. Fastigheten är del i Dragets verksamhetsområde och 
föreslagen markanvändning spelar väl med områdets användning. I och med 
att fastigheten inte är planlagd krävs framtagande av en ny detaljplan. Del 
av Bista 15:7 berör Håtunavägen och dess koppling till Sköldvägen(Draget). 
För att hantera den kopplingen och dagens obehöriga trafik föreslås även del 
av Bista 15:1 ingå i planen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Start-PM Bista 15:7 

Protokollsanteckning 
Bengt Björkman (SD) anmäler jäv och deltar därför inte i beredning och 
beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 101 Dnr 2015/00055  

Antagande av tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24,4:26 
för Råby 4:123 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 
4:26 för fastigheter Råby 4:123 m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning  
Syftet med detta tillägg är att anpassa en del av planbestämmelserna till den 
redan bebyggda miljön. Detta tillägg syftar till att medge större byggrätt 
samt möjliggöra vidareutveckling (ombyggnad/tillbyggnad) med hänsyn till 
områdets karaktär.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 102 Dnr 2015/00277  

Tillägg till köpeavtal: Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till Köpeavtal mellan Håbo 
kommun och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Tillägget innebär att Håbohus AB erlägger en fast summa utifrån 
detaljplanens byggrätt och inte utifrån det bygglov som söks. Delar av 
fastigheten kommer att bebyggas vid ett senare tillfälle. Kommunen har 
inget krav på att Håbohus ska bebygga hela fastigheten inom 2 år. 
Kommunen har en rätt att köpa tillbaka fastigheten om Håbohus inte har för 
avsikt att bebygga fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Tillägg till Köpeavtal  
Köpeavtal 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 103 Dnr 2016/00273  

Exploateringsavtal berörande del av av Väppeby 6:1, 
Håbohus  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal mellan Håbo kommun 
och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Exploateringsavtalet innebär att Håbohus AB ska bebygga fastigheten 
utifrån den nya detaljplanen nr 429 och de illustrationer som 
planhandlingarna redovisar. Håbohus AB ska även erläggas gatukostnader 
för gatuutbyggnaden med 50% för den del av Lindegårdsvägen som är 
belägen utanför Exploateringsområdet. Håbohus AB ska även vara med och 
bekosta 13% av utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen 
Lindegårdsvägen, Centrumleden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal del av Väppeby 6:1, Håbohus AB, inkl. bilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Håbohus AB 
Bygglovavdelningen 
Tekniska avdelningen 
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§ 104 Dnr 2013/00126  

Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Väppeby 6:1 
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter 
samt 6-12 lägenheter i LSS-boende. En buffertzon på 7m i form av mark 
som inte får bebyggas föreslås hållas mot befintlig villabebyggelse i söder.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta upprättad i april 2016 
Planbeskrivning upprättad i april 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Utlåtande 

______________ 
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§ 105 Dnr 2016/00293  

Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att lokalisera särskilt boende om cirka 60 
lägenheter vid Kyrkcentrum.  

Sammanfattning  
Med anledning av kommundirektörens utökade uppdrag för lokalisering av 
särskilt boende, § 28 2016/83, har Bygg- och miljöförvaltningen, i 
samarbete med Socialförvaltningen och Tekniska avdelningen, utvärderat 
gamla och nya alternativ. Slutsatsen är att flera av alternativen är möjliga, 
men att en lokalisering till Kyrkcentrum bedöms som mest lämplig utifrån 
närhet till liv, rörelse och aktiviteter samt goda möjligheter att ta sig mellan 
tomten och befintliga äldreboenden och centrum.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Socialförvaltningen 
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§ 106 Dnr 2016/00294  

Planuppdrag: Detaljplan för särskilt boende vid 
Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
I utvärderingen av olika lokaliseringsalternativ för särskilt boende (KS 
2016/293) föreslår Bygg-och miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och 
tekniska avdelningen att ett nytt särskilt boende för äldre förläggs vid 
Kyrkcentrum. Platsen vid Kyrkcentrum ger goda förutsättningar för ett 
särskilt boende och ger kvalitéer för både boende och besökande i form av 
bra anslutning med kollektivtrafik, omkringliggande naturområde samt 
närhet till Kyrkcentrum och dess aktiviteter. Förslaget till planuppdrag 
föreslås syfta till en ny byggnad om cirka 60 lägenheter i två till tre plan 
med varierade utemiljöer.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Särskilt boende vid Kyrkcentrum 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(67) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 107 Dnr 2013/00052  

Medborgarförslag: Skatepark i Skokloster 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den 
plana, asfalterade yta som anläggs i Skokloster.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att en skatepark ska inrättas i Skokloster. I första 
hand en park helt i betong, men alternativt kan en plan betong- eller 
asfaltyta fungera. Gatu- och parkenheten konstaterade att en skatepark i 
betong såväl som en slät betongyta är för kostsamt att anlägga. Efter 
kontakter med bygg- och miljöförvaltningen och exploateringsenheten samt 
med Slottsskogens samfällighet och förslagsställaren själv, har gatu- och 
parkenheten låtit asfaltera den plana yta som kvarstod sedan paviljongerna 
för Slottsbackens förskola tagits bort. Skateboardåkarna har kunnat provåka 
ytan och frakta dit sina redskap. Ytterligare ett lager asfalt behöver läggas 
på innan ytan blir tillräckligt slät för att fungera ordentligt. Detta kommer 
göras under 2016. Medborgarförslaget bifalls därmed.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Medborgarförslag, 2013-04-08 

______________ 
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§ 108 Dnr 2015/00229  

Medborgarförslag angående belysning längs gång-
/cykelväg mellan norra och södra Eneby 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en utbyggnad av gångvägsbelysningen mellan 
Norra och Södra Eneby. Gatu- och parkenheten instämmer i behovet av 
belysning på den föreslagna sträckan. Det finns i dagsläget inte medel för att 
genomföra förslaget utan det får tas i beaktande i arbetet med 2018 års 
budget.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag 2015-09-04 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

______________ 
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§ 109 Dnr 2015/00168  

Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan 
Bålsta och Hjälstaviken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till förvaltningens svar 
är medborgarförslaget därmed besvarat. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att verka 
för att cykelvägen ska lyftas in i den regionala länstransportplanen.  

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att anlägga en 
cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken alternativt bredda 
befintlig väg. Förslagsställaren menar att många gärna skulle välja att cykla 
till naturreservatet i Hjälstaviken i stället för att ta bilen om möjligheten 
fanns. Det påstås att det är alltför farligt att ta cykeln dit eftersom den 
aktuella vägsträckan saknar vägren på långa sträckor och hastigheten är hög. 
En separat cykelväg/gångväg skulle värna både miljön och trafiksäkerheten. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen inom ramen för det regionala 
samarbetet tar upp medborgarförslaget men anser att det är cykelvägen över 
Ekolsunds banvall som bör prioriteras i första hand.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag 2015-05-12  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-20 

______________ 
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§ 110 Dnr 2016/00114  

Medborgarförslag: Utökning och förbättring av 
parkeringar Granåsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
om parkeringarna vid Granåsen kan och behöver utökas liksom om 
belysning kan byggas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska tas i beaktande vid arbetet 
med 2018 års budget, om utredningen visar att parkeringarna vid Granåsen 
kan och behöver utökas.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår att parkeringarna vid Granåsen ska utökas samt att 
belysning vid parkeringarna ska byggas för att parkeringarna ska räcka till 
för antalet besökare på vintersäsongerna. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av att förbättra parkeringarna 
och arbetar redan med att organisera om befintliga parkeringar, vilket 
kommer vara färdigt till vintern 2016/2017.  

Om parkeringarna, trots kommunens nuvarande arbete, behöver utökas 
måste det utredas om det kan göras. Detta med tanke på att Granåsen är ett 
naturreservat. Likaså måste det utredas om belysning kan byggas. Om 
parkeringarna kan och behöver byggas ut enligt förslagets önskemål innebär 
detta kostnader som måste tas i beaktande vid arbetet med 2018 års budget.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2016-02-19 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

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

______________ 
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§ 111 Dnr 2015/00332  

Medborgarförslag: Gång/cykelväg efter Råbyleden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en gång/cykelväg längs Råbyleden ska 
byggas men att det inte kan ske förrän gatu- och parkenheten har fått medel 
tilldelade för detta ändamål. Frågan ska tas i beaktande i kommande års 
budgetarbete. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  

Sammanfattning  
Förslagsställaren föreslår en gång/cykelväg längs Råbyleden för att förbättra 
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Kommunstyrelsens förvaltning, 
gatu- och parkenheten, instämmer i behovet av en gång/cykelväg på 
sträckan. Dock finns i dagsläget inte medel för att bygga en sådan väg. 
Därför behöver frågan ses över i kommande års budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2014-07-01 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

______________ 
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§ 112 Dnr 2015/00336  

Medborgarförslag: Skylt/informationstavla vid 
järnvägsparken  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att en 
informationsskylt/informationstavla ska uppföras i Järnvägsparken.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, med förslag om att en skylt ska sättas 
upp längs promenadslingan runt dammen i den nu restaurerade 
järnvägsparken. Skylten ska, enligt förslaget, berätta med ord och bild om 
parkens historia och om vad som finns i parken efter restaurationen.  

Gatu- och parkenheten anser att medborgarförslaget är ett bra förslag. 
Tanken från början var att motsvarande informationsskylt/informationstavla 
skulle tagits fram redan i samband med restaureringen. Dock fanns vid 
tillfället för restaureringen varken personella eller ekonomiska resurser för 
att också ta fram en informationstavla. Informationstavlan bör mot 
ovanstående bakgrund tas fram så snart som möjligt och i samarbete med 
Styret Gamla Bålstabor, som deltagit i framtagandet av andra liknande 
skyltar i kommunen. Dock ryms inte informationstavlan inom 2016 års 
budgetram, men bör kunna tas fram under 2017.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2015-06-01  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-18 

______________ 
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§ 113 Dnr 2016/00284  

Investeringsmedel för ny gång-/ och cykelväg till 
Frösundavik 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2016 tilldela kommunstyrelsen 
900 tkr i investeringsmedel för att möjliggöra anläggning av en ny gång- 
och cykelväg till Frösundavik under innevarande år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske via upplåning.  

Sammanfattning  
I Frösundavik, där en ny cirkulationsplats har byggts, saknas det en cirka 
200 meter lång koppling mellan befintligt gång- och cykelvägnät och 
Frösundaviks nya gång- och cykelvägnät. Eftersom denna länk i gång- och 
cykelvägnätet inte kunde rymmas inom projektet Frösundavik så har Gatu- 
och parkenheten planerat och äskat investeringsmedel för att projektera 
2016 och bygga denna gång- och cykelväg under 2017.  

Nu finns önskemål om att tidigarelägga anläggandet av denna gång- och 
cykelvägslänk. Bland annat vill skolan att gång- och cykelvägen helst står 
klar till hösten. I annat fall kan skolan komma att få höga kostnader för 
skolskjuts. Även Småa är mycket angelägna om att gång- och cykelvägen 
står klar 2016.  

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen, genom 
ekonomienheten, tidigarelägger upplåning av investeringsmedel i syfte att 
möjliggöra anläggning av en ny gång- och cykelväg så att den kan stå klar 
2016.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering och 
omformulering av förslag till beslut, då nuvarande förslag är för otydligt och 
inte går att verkställa. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  
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Beslutsgång 1 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är kommunstyrelsens mening att 
avgöra ärendet idag eller om ärendet ska återremitteras enligt Owe Fröjds 
(Båp) yrkande. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning fastställs: Ja-röst för att ärendet ska avgöras 
idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Ja-röst avges av Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg 
(C), Håkan Welin (L), Fred Rydberg (KD), Christian Nordberg (MP) och 
Bengt Björkman (SD). 

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

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster. Därmed ska 
ärendet avgöras idag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter överläggningar föreslår Bengt Björkman (SD) med stöd av Christian 
Nordberg (MP) att beslutssatsen ska ändras till följande lydelse: 
"Kommunfullmäktige beslutar att under 2016 tilldela kommunstyrelsen 900 
tkr i investeringsmedel för att möjliggöra anläggning av en ny gång- och 
cykelväg till Frösundavik under innevarande år." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på det nya förslaget.  

Efter avslutande överläggningar finner ordförande Carina Lund (M) att det 
också är kommunstyrelsens mening att lägga till en andra beslutssats med 
följande lydelse: "Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska ske 
via upplåning." 

Beslutsgång 2 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsens bifaller Bengt 
Björkmans (SD) och Christian Nordbergs (MP) förslag eller tekniska 
utskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt 
Björkmans (SD) och Christian Nordbergs (MP) förslag. 

Ordförande frågar sedan om det är kommunstyrelsens mening att lägga till 
den nya beslutspunkten "Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen ska 
ske via upplåning." Ordförande finner att så sker.  
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Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Owe Fröjd 
(Båp).    

______________ 
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§ 117 Dnr 2016/00268  

Förordnande av parkeringsvakter för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förordna, i tjänsteskrivelsen namngivna 
personer, för kommunal parkeringsövervakning i Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i delegationsordning införa en paragraf 
som ger gatu- och parkchefen rätt att för kommunens räkning tillförordna 
kommunala parkeringsvakter 

3. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har beslutat att parkeringsövervakning på allmän platsmark 
och på parkeringsplatser på av kommunen ägd tomtmark ska utföras av 
externt företag (KS 2015-11-23 § 208). Parkeringsövervakningen har 
upphandlats och en extern leverantör har antagits, APCOA parking Sverige 
AB. Enligt lag om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) ska 
parkeringsvakter förordnas av kommunen. Har kommunen egna 
parkeringsvakter anses beslut om anställning som ett förordnande. Anlitas 
externa parkeringsvakter krävs särskilt beslut om förordnande av dessa. 

För att undvika långdragen handläggning föreslås att gatu- och parkchefen 
får rättigheter genom delegationsordningen att förordna kommunala 
parkeringsvakter.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
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§ 114 Dnr 2016/00291  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsbegränsning inom 
bostadsområdet Viby Äng 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om begränsad hastighet, 30 kilometer i timmen inom området Viby äng 
(0305 2016-00023).  

Sammanfattning  
Viby Äng är ett område under exploatering. Sedan den förra lokala 
trafikföreskriften antogs har ett nytt område tillkommit för vilket det saknas 
lokal trafikföreskrift. Detta område bör införlivas i tidigare område.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om begränsad hastighet till 30 kilometer i 
timmen inom området Viby äng (0305 2016-00023) samt upphäva Håbo 
kommuns gällande föreskrift om begränsad hastighet inom området Viby 
äng (0305 2010-00079).  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag på ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00023 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00079  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 115 Dnr 2016/00290  

Lokal trafikföreskrift, utökning av tättbebyggt område i 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om tättbebyggt område i Bålsta (0305 2016-00016).  

Sammanfattning  
På grund av nybyggnation måste området för tättbebyggt område i Bålsta, 
utvidgas.  

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om tättbebyggt område i Bålsta (0305 
2016-00016) samt upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om 
tättbebyggt område i Bålsta (0305 2010-00033)  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00016 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00033  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 116 Dnr 2016/00289  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på 
Kalmarleden, utanför Futurumskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, utanför 
Futurumskolan., (0305 2016-00027).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse till 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanför Futurumskolan (0305 2016-00027) samt 
upphäva Håbo kommuns gällande lokala trafikföreskrift om hastighet på 
Kalmarleden, utanför Futurumskolan (0305 2010-00129).  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag till ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00027 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010 00129  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(67) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2016/00288  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på 
Kalmarleden, utanför Vibyskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på Kalmarleden, utanför 
Vibyskolan (0305 2016-00026).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Kalmarleden, utanför Vibyskolan (0305 2016-00026) samt 
upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 
Kalmarleden, utanför Vibyskolan, (0305 2010-00130).  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00026 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00130  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 119 Dnr 2016/00287  

Lokal trafikföreskrift, hastighetsavvikelse på 
Enköpingsvägen vid Gransäterskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i timmen på 
Enköpingsvägen vid Gransäterskolan (0305 2016-00028).  

Sammanfattning  
Hastighetsavvikelsen på 30 kilometer i timmen måndag – fredag klockan 
07.30-16.30, är idag undantaget sommarlovet mellan den 16 :e juni och 14:e 
augusti. Efter önskemål från skolan och synpunkter från föräldrarna m att 
skolan även har verksamheter öppna under sommarlovet föreslår tekniska 
avdelningen att hastighetsavvikelsen ska gälla året om måndag – fredag, 
klockan 07.30 – 16.30.  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om hastighetsavvikelse på 30 kilometer i 
timmen på Enköpingsvägen vid Gransäterskolan (0305 2016-00028) samt 
upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrift om hastighet på 
Enköpingsvägen vid Gransäterskolan, (0305 2010-00131).  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag ny lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00028 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00131  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64(67) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-23  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 120 Dnr 2016/00286  

Lokal trafikföreskrift, cirkulationsplats på Kraftleden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Kraftleden.  

Sammanfattning  
I samband med påbörjandet av Björnbro industriområde, Logistik Bålsta, 
byggdes en cirkulationsplats i korsningen Kraftleden, Björnängsvägen och 
Baldersvägen. Någon lokal trafikföreskrift har inte tagits i samband med att 
cirkulationsplatsen stod färdig.  

Gatu- och parkenheten förslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 
lokala trafikföreskrift om cirkulationsplats på Kraftleden, 
(0305 2016-00024).  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00024  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 121 Dnr 2016/00285  

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
vändplats Centrumvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Centrumvägen (0305 
2010-00343). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud att stanna och parkera på vändplats på Centrumvägen (0305 
2016-00019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ändra innehållet i trafikföreskriften enligt 
Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Sammanfattning  
För att Mjuka linjen (linje 304) på ett säkert sätt ska kunna trafikera 
hållplatsen i vändplatsen vid Centrumvägen krävs ett förbud om att stanna 
och parkera så att vändplatsen kan hållas fri från bilar. 

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo 
kommuns lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på 
vändplats på Centrumvägen (0305 2016-00019) samt upphäva Håbo 
kommuns gällande lokala trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera 
på Centrumvägen (0305 2010-00343). Enligt överenskommelse gäller att 
taxi får stanna för att hämta eller släppa av passagerare med 
färdtjänsttillstånd i anslutning till handikapparkering.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Förslag till lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2016-00019 
Gällande lokal trafikföreskrift, LTF 0305 2010-00343  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på nytt förslag till beslut enligt följande: 

"1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Centrumvägen (0305 
2010-00343). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrift 
om förbud att stanna och parkera på vändplats på Centrumvägen (0305 
2016-00019)."  
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Owe Fröjd (Båp) yrkar också att texten i trafikföreskriften ändras så att 
meningen "Förbudet gäller inte fordon i linjetrafik" ändras till "Fordon i 
linjetrafik, taxi och färdtjänst får stanna för att hämta eller släppa av 
passagerare."  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller tekniska 
utskottets förslag eller Owe Fröjds (Båp) förslag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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 2016-05-23  
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§ 122 Dnr 2009/00083  

Medborgarförslag - om förbättringar vid Aronsborgs 
båtplats 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genom samverkan med 
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Håbo Båtsällskap (HBS) 
åstadkomma en bra och fungerande gästhamn vid Aronsborgsviken i Bålsta, 
detta oaktat Detaljplaneprogram för Gröna Dalen.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en gästbrygga eller gästhamn i 
anslutning till Håbo Båtklubb i Aronsborg, en orienteringstavla i samma 
område samt farthinder längs vägen från Aronsborgsrondellen fram till 
båtklubben.  

Förvaltningen bedömer att en gästhamn eller gästbrygga behövs, men att 
detta behöver utredas vidare och hanteras inom det pågående 
planeringsarbetet för Gröna Dalen. Förvaltningen instämmer vidare i 
behovet av en orienteringstavla i området, vilket bör kunna uppföras innan 
planeringsarbetet för Gröna Dalen är klart. Dock bör inte farthinder 
anläggas på ovan nämnda vägsträcka, då detta skulle försämra 
framkomligheten för räddningstjänsten.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-05-10 
Medborgarförslag, 2009-07-07 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-30 
Kommunstyrelsens beslut, 2014-06-11 § 96, ”Förtydligande av uppdrag – 
Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta, Håbo kommun”  

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

______________ 
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