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Tid och plats Kl. 10:00-14:40  måndagen den 20 mars 2017, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande §§ 53-86 
Christian Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) ej § 54 p.g.a. jäv 
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) §§ 48-52, tjänstgör 
för Anders Cyrillus (L) §§ 53-86 
Christer Staaf (C) tjänstgör för Leif Zetterberg (C) 
Bengt Björkman (SD) 
Helene Cranser (S) tjänstgör för Anders Cyrillus (L) §§ 48-52, tjänstgör för Fred 
Rydberg § 54 
Sven-Olov Dväring (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Johan Utter, kommunsekreterare 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef §§ 48-59 
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare § 49 
Domenica Gerlach, enhetschef § 49 
Annina Stadius, projektledare § 57 
 

  

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S) och Christian Nordberg (MP) 

Tid och plats - 

Justerade paragrafer §§ 48-86 
  
Ajournering Kl. 11:50-13:00 för lunch 

§ 56, fem minuter för partiöverläggning 
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§ 48 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) och Christian Nordberg 
(MP) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med nedanstående 
tillägg.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Bromander (S) anmäler ett övrigt ärende gällande utbyggnad av 
barnomsorgen.  

______________ 
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§ 49 Dnr 73150  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Säkerhetssamordnare Louise Lightowler svarar på frågan som väcktes på 
arbetsutskottet 2017-03-07 om hur kommunen hjälper människor som 
drabbas av oförutsedda händelser med hänvisning till branden på 
Ankarvägen och hur kommunen agerat för att hjälpa de drabbade med bl.a. 
bostadsfrågan. Kommunens stödgrupp kopplas in vid sådana händelser, men 
i övrigt hanteras detta främst via de drabbades försäkringsbolag. 
Kommunstyrelsen diskuterar om mer kan göras från kommunens sida t.ex. 
via Håbohus AB eller sociala insatser.  

Enhetschef Domenica Gerlach informerar om kontaktcenters verksamhet 
och visar statistik från verksamheten. Kontaktcenter hanterar en mängd 
olika ärenden och fler typer av ärenden är på väg dit. 

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall informerar om att två planer nu är 
redo för samråd/granskning, Katrinedal 3:70 (granskning) och Furuhäll 
(samråd). Förvaltningen meddelar också att mer information kommer att ges 
om Vibyskolan och förskolan vid nästa kommunstyrelsemöte. 

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om förslag till åtgärder för 
förbättrad ledning och styrning i kommunstyrelsen och hur 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås få ett ökat ansvar för plan- och 
exploateringsverksamheten. 

Kommundirektören lämnar även följande övrig information: 

– Ansökan om markanvisning har inkommit om inrättande av skola, 
förskola och äldreboende från koncernen Raul Wallenbergskolan. Ärendet 
kommer upp som ett förberedande ärende till kommunstyrelsen 
sammanträde i april. 
– Rekrytering pågår efter barn- och utbildningschef, upphandlingschef och 
teknisk chef. 
– Samrådet gällande översiktsplanen är klart, många synpunkter har 
inkommit och dessa ska nu processas. Önskemål framförs om att alla 
inkomna yttranden skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter. 

Fred Rydberg (KD) ger en återkoppling från årsmötet med Sveriges 
ekokommuner.    

______________ 
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§ 50 Dnr 73720  

Förberedande ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall ger en tillbakablick över projektet 
Skokloster Udde och informerar om vägar framåt. Efter en tid har det nu 
åter börjat att hända saker i projektet och beslutsförslag förväntas kunna 
presenteras vid något av de närmast kommande kommunstyrelsemötena. 
Detaljplan för området antogs 2010-06-14, men överklagades och 
upphävdes av regeringen 2012-03-15. Tidigare exploateringsavtal har 
upphört att gälla. Kommunen har i senare överenskommelse ersatt 
exploatören för vissa uppkomna kostnader. 

Förslaget till nystart innebär att alla tidigare förpliktelser och anspråk 
upphör mellan parterna samt att nytt avtal ska tecknas och att projektet 
därmed börjar om med nya förutsättningar.         

______________ 
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§ 51 Dnr 2017/00125  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-20 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2017-02-02 – 2017-03-10 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 2017-02-02 – 2017-03-10 
Delegationsbeslut upphandlingsenheten februari 2017   

______________ 
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§ 52 Dnr 2017/00124  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-03-20 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.   

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-
13:  

Minnesanteckningar Regionalt Forum 2017-02-02 
Protokoll Personal- och förhandlingsutskottet 2017-02-15   

Beslutsunderlag 
Protokoll, enligt ovan   

______________ 
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§ 53 Dnr 2016/00642  

Redovisning av nuvarande bostadsplanering gentemot 
beslutat behov enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar nedan angiven information.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att redovisa en 
sammanställning som redovisar nuvarande bostadsplanering gentemot 
beslutat behov enligt bostadsförsörjningsprogrammet. 

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram, antaget i december 2014, 
fastställer att 150-200 bostäder ska produceras per år.  

En sammanställning av pågående bostadsplanering har genomförts. Under 
år 2017-2025 planeras ett tillskott på i genomsnitt 264 bostäder per år. 
Antalet planerade bostäder överskrider det antal som anges i 
bostadsförsörjningsprogrammet.  

Bostadsbyggandet styrs av en rad faktorer över vilka kommunen endast kan 
påverka planberedskap och takten på utbyggnad av de allmänna 
anläggningar som är en förutsättning för nya bostäder. I slutändan är det 
efterfrågan på bostäder och byggkonjunkturen som styr hur många bostäder 
som byggs. Förvaltningen bedömer att pågående bostadsplanering ligger väl 
i linje med den inriktning som bostadsförsörjningsprogrammet ger.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 37 
Tjänsteskrivelse 2017-02-08 
Bostadsförsörjningsprogram för 2015-2018 med utblick mot 2030 
Prognos bostadsproduktion 
Kommunstyrelsen 2016-11-21 § 215 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 54 Dnr 2011/00112  

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut om granskning fattat vid 
sammanträde 2016-09-05 § 138. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförda justeringar i 
granskningshandlingarna för detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ställa ut förslag 
till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl. för granskning enligt 5 kap. 18 § Plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016, § 138, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget till detaljplan för Väppeby 7:18 
m.fl. fastigheter för granskning. Planförslaget har dock ännu inte blivit 
föremål för granskning då förvaltningen underhand har sett behov av att 
göra en del justeringar i planförslaget. Bland annat har det handlat om 
exploateringsgraden med bebyggelsens höjdsättning och utformning, 
förtydligande kring dagvattenfrågan samt en del redaktionella ändringar. 
Syftet med de justeringar som nu föreslås är att få till ännu bättre 
planhandlingar som uppfyller detaljplanens vision om småstaden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 38 
Tjänsteskrivelse 2017-02-21 
Plankarta upprättad i februari 2017 
Planbeskrivning upprättad i februari 2017 
Illustrationsplan upprättad i december 2016 
Snedperspektiv av volymstudie upprättad i januari 2017 
Samrådsredogörelse upprättad i augusti 2016 rev. februari 2017 
(Inkomna yttranden förvaras på Plan- och utvecklingsavdelningen)  

Jäv 
Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar därför inte i beredning och beslut 
i detta ärende. Helene Cranser (S) tjänstgör istället.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 55 Dnr 2016/00539  

Planbesked för Skokloster 2:358 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för bostad och mindre 
hästgård på fastigheten Skokloster 2:358. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 6 645 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

Sammanfattning  
Ansökan om planbesked gäller en avstyckning för bostad och mindre 
hästgård för del av fastigheten Skokloster 2:358, i anslutning till centrala 
Skokloster. Med tanke på Skoklosters begränsade markområden utanför 
naturreservatet bedöms läget och marken bättre lämpad som del i en 
utveckling av Skoklosters centrala delar och funktioner. Förvaltningen ser 
därför att den föreslagna placeringen av bostad och mindre hästgård på 
fastigheten Skokloster 2:358 är olämplig med hänsyn till att denna skulle 
begränsa framtida möjlighet att utveckla de centrala delarna av Skokloster. 
Kommunstyrelsen föreslås därför lämna ett negativt planbesked för ansökt 
förändring och läge.  

Bygg- och miljöförvaltningen ser samtidigt en möjlighet till en avstyckning 
och utbyggnad i ett alternativt läge, intill befintlig gårdsbebyggelse (längre 
ifrån centrum).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 39 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07 
Ansökan, inkommen 2016-10-07 
Förstudie, upprättad 2017-01-31 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 56 Dnr 2016/00683  

Planbesked för Katrinedal 3:70 - Lövbacken 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för åtta bostadstomter inom 
del av Katrinedal 3:70, Lövbacken Övergran. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 15 680 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

Sammanfattning  
Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som kräver 
planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning 
(5 kap. 2§ Plan- och bygglagen). Aktuellt planbesked gäller avstyckning av 
åtta fastigheter för bostadsändamål i Övergran.  

Övergrans kyrka och omkringliggande bebyggelse omfattas av 
områdesbestämmelser i syfte att bevara byns karaktär. Området, som är 
beläget inom riksintresse för kulturmiljövården, angränsar till kyrkbyns 
områdesbestämmelser. En lokaliering av åtta nya bostäder inom 
riksintresseområdet riskerar att påverka kulturmiljön negativt. Enligt förslag 
till översiktsplan bör endast mindre bebyggelsetillskott kunna ske i 
Övergran. Jordbruksmark ska i möjligaste mån inte tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse.   

Förvaltningen föreslår därför ett negativt planbesked då förfrågan om 
planläggning inte ligger i linje med Håbo kommuns översiktsplan och 
framtida utveckling då de kulturhistoriska värdena i Övergran bedöms 
påverkas negativt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ärendet utan eget förslag till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 40 
Tjänsteskrivelse 2017-02-09 
Ansökan, inkommen 2016-12-20 
Förstudie, upprättad 2017-01-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för 
komplettering. En vattenförsörjningsplan för området behöver tas fram 
innan beslut.   
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Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunen ska 
meddela positivt planbesked.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar.   

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner då att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Owe 
Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD) och finner att så sker.    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Sökande 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 57 Dnr 2017/00137  

Exploateringsbudget för Bålsta Centrum, del av etapp 
1 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsbudget för del av etapp 1 
Bålsta centrum.  

2. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 33 miljoner kronor för 
genomförande år 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner utredningar av förutsättningarna för en 
exploatering inom etapp 1 Bålsta centrum samt anläggning av tillfälligt och 
nytt busstorg och anläggning av pendlarparkering inom ramen för en total 
investeringsram om 33 miljoner kronor.  

Sammanfattning  
Bålsta centrum är ett av kommunfullmäktige utpekat angeläget 
stadsbyggnadsprojekt. Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta, som 
antogs av kommunfullmäktige 2010, föreslår förtätning i de centrala 
delarna, för att orten ska upplevas som en helhet. Målsättningen att bygga 
stad har ytterligare belysts i det detaljplaneprogram som arbetats fram för 
Bålsta centrum och som godkändes av kommunstyrelsen den 26 november 
2012.  

Stadsutvecklingen i full skala inom området förutsätter att dagens busstorg 
byggs om samt att ny parkering för pendlare anläggs när nuvarande 
parkeringsytor tas i anspråk för bebyggelse.  

Den ekonomiska bedömningen för hela den första etappen av Bålsta 
centrum visar ett positivt resultat för etappen med cirka 44 miljoner kronor. 
En exploateringsbudget för hela den första etappen förväntas vara klar för 
beslut i samband med att detaljplanen antas preliminärt vid årsskiftet 
2017/2018. Kommunen har beviljats bidrag från länsplan för investering i 
nytt busstorg och ny pendlarparkering med totalt 10 006 000 kr. Åtgärderna 
ska vidtas under 2017 annars blir kommunen återbetalningsskyldig. Såväl 
tillfälligt busstorg, nytt busstorg som pendlarparkering kan anläggas utan att 
den nya detaljplanen för etapp 1 behöver antas och vinna laga kraft. 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner fortsatta utredningar 
av förutsättningarna samt anläggning av ett tillfälligt busstorg, ett nytt 
busstorg och ny pendlarparkering inom den första etappen av Bålsta 
centrum inom ramen för en exploateringsbudget om 33 miljoner kronor. 
Förvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen underställer beslutet för 
kommunfullmäktiges godkännande.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 57 
Tjänsteskrivelse 2017-02-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 58 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioritetslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad 20 februari 2017.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2016, § 217, att 
projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 
för beslut. Plan- och utvecklingsavdelningen redovisar förändringarna i 
projektprioriteringslistan för kommunstyrelsen. Förvaltningen redovisar  
pågående program- och detaljplaneuppdrag i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017, § 13. De revideringar som i 
övrigt har gjorts handlar om justering av tidplaner samt uppdatering av 
skede och status för några uppdrag.  

Tidigare har projektprioriteringslistan redovisats i två separata listor med 
uppdelning av ändamål. Förvaltningen har valt att sammanföra dessa två 
listor till en gemensam prioriteringslista för att få en bättre helhetssyn över 
samtliga prioriterade projekt.  

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

Rådande resursläge inom plan- och utvecklingsavdelningen och tekniska 
avdelningen påverkar förutsättningarna att aktivt arbeta med program- och 
detaljplaneuppdrag. För närvarande pågår rekrytering av projektledare, 
byggprojektledare, planarkitekt, planingenjör och samhällsplanerare till 
avdelningen. Innan dessa tjänster är tillsatta finns inte förutsättningar för att 
arbeta med samtliga prioriterade ärenden i den takt som vore önskvärt. I 
någon mån kan egna personella resurser ersättas med konsulter, vilket avses 
göras i vissa ärenden. Kommunens roll i myndighetsutövningen och som 
beställare av konsulttjänster kräver egna resurser från kommunens olika 
kompetensområden.  

De planärenden som för närvarande befinner sig i intensivt skede är 
Dragelund, Kyrkcentrum, Viby skola, Resecentrum, Björkvallen, 
Katrinedal, Tvåhus, Kalmarsand, St Eriks och Skogsbrynet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-02-17 
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Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 
daterad 20 februari 2017 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen   
Tekniska avdelningen 
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§ 59 Dnr 2016/00696  

Stimulansmedel från Boverket för att främja ökat 
bostadsbyggande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kostnaderna om 2 810 tkr i 
första hand genom stimulansmedel från Boverket och i andra hand sker 
finansiering genom att kommunens budgeterade resultat minskas med 
motsvarande belopp i det fall medel uteblir från Boverket under 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder enligt bilaga för att 
stimulera ökat bostadsbyggande till en kostnad om 2 810 tkr.   

Sammanfattning  
Regeringen införde under 2016 ett nytt statsbidrag till landets kommuner för 
att stimulera till ökat bostadsbyggande. Håbo kommun ansökte om medel 
och beviljades drygt 4,5 miljoner kronor som betalades ut december 2016.  

I uppdrag från kommundirektören så har förvaltningen tagit fram förslag på 
åtgärder som på olika vis kan stimulera bostadsbyggandet. Samtliga 
åtgärder har bedömts ha förutsättningar att genomföras under 2017 samt 
underlätta för kommande expansion. Åtgärderna avser verksamheterna inom 
bygg- och miljöförvaltningen och tekniska avdelningen och redovisas i 
bilaga. Det rör sig om nästan tiotalet åtgärder till en bedömd kostnad om 
2 810 tkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 42 
Tjänsteskrivelse 2017-02-20 
Bilaga med sammanställning av åtgärder och kostnader för att stimulera 
ökat bostadsbyggande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Tekniska avdelningen 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 60 Dnr 2016/00375  

Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning för 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens myndigheter att upprätta 
arkivbeskrivning enligt Föreskrifter om upprättande av arkivbeskrivning.  

Sammanfattning  
Både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på att 
myndigheter dels ska redovisa arkiv och arkivbildning (arkivlagen), dels 
beskriva sina allmänna handlingar (offentlighets- och sekretesslagen). 
Kravet på att redovisa arkiv är även fastställt i Håbo kommuns 
arkivreglemente (KF 2016-09-26 § 96).  

Enligt punkt 3 i arkivreglementet får arkivmyndigheten meddela närmare 
föreskrifter avseende kommunens arkivvård. Ändamålet med föreslagna 
föreskrifter är att säkerställa att kommunens myndigheter upprättar 
arkivbeskrivningar som motsvarar kraven i såväl arkivlagen som 
offentlighets- och sekretesslagen. Av samma anledning föreslås att 
kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet uppdrar till kommunens 
myndigheter att upprätta arkivbeskrivning enligt föreslagna Föreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 43 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
Föreskrifter för upprättande av arkivbeskrivning 
Mall för upprättande av arkivbeskrivning (utkast) 
Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Samtliga nämnder 
Samtliga bolag 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Kommunstyrelsens kansli  
Hemsidan 
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§ 61 Dnr 2017/00104  

Inriktningsbeslut för utveckling av kommunhuset till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att påbörja en utveckling av 
kommunhuset enligt resultatet från den fördjupade förstudien för en 
aktivitetsbaserad arbetsplats och slutrapportens förslag till nästa steg. Den 
inkomna skrivelsen från ett enskilt skyddsombud, inkommen 2017-03-16 
ska finnas med i det fortsatta arbetet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av nödvända investeringar och 
förändringar i driftsbudget för ett införande av en aktivitetsbaserad 
arbetsplats i kommunhuset hanteras i ordinarie budgetprocess för Budget 
2018 och plan för 2019-2020 samt efterföljande budgetprocesser.  

Sammanfattning  
Frågan om en om- och tillbyggnad av kommunhuset väcktes utifrån ett 
behov av att skapa fler arbetsplatser i kommunhuset och landstingshuset. I 
diskussionerna om olika lösningar på platsbristen identifierades även andra 
utmaningar som behövde beaktas.  

Under hösten 2016 genomfördes en fördjupad förstudie för att undersöka 
förut-sättningar för ett införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. 
Projektgruppen hade en bred representation med deltagare från samtliga 
förvaltningar, centrala funktioner och två fackliga företrädare. Slutsatserna 
och förslagen som presenteras i slutrapporten grundar sig på 
projektgruppens litteraturinläsning, studiesök och erfarenhetsutbyten med 
andra kommuner. Omfattande insatser genomfördes för att ge samtliga 
medarbetare möjlighet att beskriva sina behov, farhågor och förväntningar 
kopplat till sin framtida arbetsmiljö. Även en kartläggning av arbetsmönster 
och beläggningsgrad genomfördes för att få en så heltäckande bild av 
behoven som möjligt. Baserat på detta identifierades viktiga frågeställningar 
och framgångsfaktorer och i slutrapporten finns även förslag till nästa steg.  

En utveckling av kommunhuset till en aktivitetsbaserad arbetsplats är det 
alternativ som förvaltningen bedömer är den bästa lösningen för att: 

– Få plats för fler medarbetare, i närtid samt fortsatt tillväxt i framtiden. 

– Öka tillgängligheten och öppenheten i kommunhuset för medborgare, 
föreningar och näringsliv. 

– Införa en flexibel arbetsmiljö som stöttar både verksamheternas och den 
enskilda medarbetarens arbetssituation. 
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– Skapa en arbetsmiljö som bidrar till trivsel och kreativitet. 

– Skapa utrymme för samlokalisering och främja samarbete. 

– Införa nya arbetssätt genom en ökad digitalisering. 

– Få bättre kostnadseffektivitet. 

Förstudiens resultat och förslag till nästa steg har samverkats i KomSam. 

Ett beslut om att påbörja utvecklingen av kommunhuset till en 
aktivitetsbaserad arbetsplats kommer innebära att ett antal projekt kommer 
att startas upp enligt förstudiens förslag till nästa steg. Projektplaner för 
respektive projekt kommer att tas fram under våren/sommaren och projekten 
kommer sedan pågå fram till och med utgången av år 2019. Respektive 
projekt kommer tydliggöra vilka politiska beslut som behöver fattas och 
dessa kommer att hanteras under projektets gång.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 44 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 
Resultat från fördjupad förstudie för en aktivitetsbaserad arbetsplats 
KS 2017/00009 nr 72222 
Protokoll från KomSam 31/1 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Med anledning av inkommen skrivelse från ett skyddsombud i kommunen 
föreslår Carina Lund (M) att skrivelsen ska finnas med i det fortsatta arbetet. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.    

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med tillägg att den inkomna skrivelsen ska finnas 
med i det fortsatta arbetet. Ordförande finner att så sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
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§ 62 Dnr 2017/00112  

Årsredovisning 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 114,7 miljoner kronor 
till år 2017 för pågående investeringar, enligt följande. 
- Kommunstyrelsen 70 201 000 kronor 
- VA-verksamhet 43 357 000 kronor 
- Avfallsverksamhet 1 142 000 kronor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för kommunstyrelsens 
verksamheter för år 2016. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2016 
till kommunens revisorer. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar ovanstående förslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning för år 2016. 

4. Kommunstyrelsen noterar att tilläggsbudget för augusti till december med 
anledning av extra statsbidrag för flyktingsituationen fördelas med 511 000 
kronor till kommunstyrelsen, 2 695 000 kronor till barn- och 
utbildningsnämnden och 724 000 kronor till socialnämnden. 

5. Kommunstyrelsen noterar att 386 000 kronor överförs i budget för år 
2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, med anledning av nya 
arvodesregler 1 juli 2016.  

Sammanfattning  
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen och har upprättat årsredovisning 
för år 2016 samt förslag till ombudgetering av pågående investeringsprojekt 
till år 2017. 

I 2016 års bokslut uppgår koncernens resultat till 114,5 miljoner kronor 
(44,0 föregående år), vilket är 67,5 (16,6) miljoner kronor bättre än 
föregående år. Eliminering av koncerninterna poster har gjorts i den 
sammanställda redovisningen.  

Kommunens redovisade resultat är 74,9 (48,9) miljoner kronor, vilket är 
26,0 miljoner kronor bättre än föregående år. De kommunala bolagen 
redovisar ett resultat på sammanlagt drygt 36,2 (22,4) miljoner kronor, 
varav Håbohus AB 40,9 (13,3) miljoner kronor och Håbo Marknads AB -
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4,7 (9,0) miljoner kronor. Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 1,0 
(0,8) miljoner kronor, varav Håbo kommuns andel är cirka 352 000 kronor.  

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 29,0 (21,3) miljoner 
kronor. Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott om 8,8 
miljoner kronor, bygg- och miljönämnden 3,8 miljoner kronor, 
socialnämnden 10,7 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden 7,5 
miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott om -1,4 
miljoner kronor och överförmyndaren har underskott om -400 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni att låta kommunstyrelsen fördela ut 
tilläggsbudget år 2016 med 10,3 miljoner kronor till nämnderna med 
anledning av det extra statsbidrag för flyktingsituationen som kommunen 
erhållit, utifrån faktiska kostnader. Vid delårsbokslutet fördelade 
kommunstyrelsen 6,4 miljoner kronor och nu till årsredovisningen fördelas 
resterande 3,9 miljoner kronor till kommunstyrelsen 511 000 kronor, barn- 
och utbildningsnämnden 2 695 000 kronor och socialnämnden 724 000 
kronor. 

Nya arvodesregler infördes 1 juli 2016. Med anledning av det överförs 386 
000 kronor i budget från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.  

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål anses 20 av 30 
som uppfyllda vid årets slut vilket motsvarar 66 procent. Samtliga 
finansiella mål uppfylldes.   

Investeringar i skattefinansierade verksamheter uppgår till 62,8 miljoner 
kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 65,8 miljoner kronor. 
När det obudgeterade köpen av fastigheterna för flyktingändamål 
frånräknas, uppgår överskottet till 74,4 miljoner kronor, varav 70,2 miljoner 
föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Investeringar i taxefinansierade verksamheter uppgår till 12,5 miljoner 
kronor. Det är ett överskott jämfört med budgeten på 55,3 miljoner kronor 
varav 44,5 miljoner föreslås överföras till år 2017 för pågående projekt.  

Förvaltningen återkommer till delårsrapporten per mars om eventuellt 
utökat upplåningsbehov för år 2017 för de överförda investeringarna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 
Tjänsteskrivelse 2017-02-13 
Årsredovisning 2016 
Protokoll från nämnderna 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
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§ 63 Dnr 2017/00016  

Uppföljning av intern kontroll 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2016 
avseende kommunstyrelsens verksamheter.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har identifierat tio risker i organisationen och fastställt 
internkontrollmoment för att minska dessa. Arbetet med den interna 
kontrollen genomfördes enligt fastlagd plan med ett undantag och visade 
inte på några allvarliga brister som inte anses kunna hanteras med 
åtgärdsplan. Vissa åtgärder kräver ett kommunövergripande arbete och 
kommer att genomföras och följas upp ytterligare under 2017. 

Det samlade överskottet jämfört med budget för nämndverksamheten är ca 
28 miljoner kronor vid bokslut. Prognosen vid delårsbokslutet var 6,4 
miljoner kronor i överskott. Det är positivt att det blev ett överskott vid årets 
slut, men prognossäkerheten måste förbättras för att ge bättre besluts-
underlag under året.  Vid kontroll av fakturahantering har vissa brister 
uppmärksammats och har kunnat åtgärdas genom kompletterande underlag 
eller attest av överordnad chef. Utförandet av politiskt fattade beslut har 
kontrollerats och visar att graden av utföranden har blivit bättre än 
föregående år.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 46 
Tjänsteskrivelse 2017-02-14 
Sammanställning av kommunstyrelsens utfall av intern kontroll 2016 KS  nr 
72925 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
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§ 64 Dnr 2017/00155  

Möjligheten att förhyra kommunala lokalen "Borgen" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande hyresregler kvarstår. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inventera 
kommande lokalbehov för föreningar. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ge förslag på 
uthyrningspolicy. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att finna en lösning för Club 
Myran.    

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, § 57, att tillåta uthyrning av 
samtliga lokaler i den kommunala fastigheten Medborgarhuset till 
föreningsliv, privatpersoner och företag mot en taxa. Vissa delar av lokalen 
har nyttjats av privatpersoner som festlokal, och vissa sådana tillfällen har 
skadegörelse och vandalisering inträffat.  

Den stundande ombyggnationen av resecentrum kommer att innebära att en 
annan kommunal fastighet som brukats av det lokala föreningslivet, Club 
Myran, kommer att behöva rivas. Det innebär att nya lokaler för 
verksamheten behöver tillskapas. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är 
att Club Myrans verksamhet flyttas till Medborgarhuset. Men denna ökade 
beläggning av Medborghuset medför, enligt förvaltningen, vissa svårigheter 
att upprätthålla den uthyrningsverksamhet som kommunfullmäktige beslutat 
om avseende privatpersoner och företag. Dels eftersom Club Myrans 
verksamhet till viss del är platskrävande vilket försvårar nyttjande av 
lokalerna som festlokaler, men även eftersom den tyvärr allt för 
förekommande vandaliseringen tenderar att rendera lokalen obrukbar under 
den tid då sanering och reparationer pågår, vilket då skulle försämra 
möjligheterna för kommunens föreningsliv att upprätthålla sin verksamhet. 

I övrigt menar förvaltningen att det är oklart huruvida en kommunal 
uthyrning av en festlokal till allmänhet och framförallt företag är förenligt 
med den kommunala kompetensen såsom den anges i 2 kap 1-8 §§ i 
kommunallagen, såväl som med de konkurrensbegränsande bestämmelser 
som återfinns ibland annat konkurrenslagen. 

Mot bakgrund av ovanstående, och föranlett av ytterligare ett fall av 
skadegörelse på Medborgarhuset, fattade kommundirektören ett 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(59) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

delegationsbeslut om att tillfälligt stoppa möjligheten att hyra 
medborgarhuset för privatpersoner och företag.  

Förvaltningen föreslår att detta tillfälliga uthyrningsstopp permanentas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 47 
Tjänsteskrivelse 2017-02-22 
KF 2010-06-14, § 57 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) och Christian Nordberg (MP) yrkar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga lokaler i den kommunala 
fastigheten Medborgarhuset endast får uthyras av föreningslivet och inte av 
privatpersoner och företag. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar:  

1. Nuvarande hyresregler kvarstår. 
2. Uppdrag till kommunstyrelsen att inventera kommande lokalbehov för 
föreningar. 
3. Uppdrag till kommunstyrelsen att ge förslag på uthyrningspolicy. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande med 
tillägget att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att finna en 
lösning för Club Myran.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) tilläggsyrkande.    

Beslutsgång 
Ordförande ställer Carina Lunds (M) och Christian Nordbergs (MP) yrkande 
mot Owe Fröjds (Båp) yrkande, med tillägg av Agneta Hägglund (S), och 
finner då att kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) och Christian 
Nordbergs (MP) yrkande.  

Omröstning begärs.      

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för bifall till Carina Lunds (M) och Christian Nordbergs (MP) 
yrkande och Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande med tillägg av 
Agneta Hägglund (S). 
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Ja-röst avges av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf 
(C), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD). 

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

Tommy Rosenkvist (M) avstår.  

Omröstningen utfaller alltså med 5 Ja-röster, 7 Nej-röster och 1 som avstår. 
Därmed bifaller kommunstyrelsen Owe Fröjds (Båp) yrkande med tillägg av 
Agneta Hägglund (S).     

Reservation 
Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf (C), Christian 
Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering. Då kommunen är i skriande behov av lokaler för 
föreningslivet och det dessutom har varit en del skadegörelse i lokalen ser vi 
att det för närvarande bör införas ett stopp för uthyrning till privatpersoner 
och företag.      

______________ 
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§ 65 Dnr 2016/00639  

Svar på medborgarförslag: Skateboardhall inomhus  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med 
hänvisning till förvaltningens bedömning nedan.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag, där en inomhushall för skateboard föreslås uppföras 
permanent i IP-gallerian. Skateboardverksamheten erbjudits möjlighet att 
låna dessa lokaler under innevarande vinter, men lokalerna bör, enligt 
förslagsställaren, permanent vigas för ändamålet. Detta bör gärna ske i 
samarbete med fritidsgårdarnas verksamhet.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att lokalerna i IP-gallerian inte ägs 
av Håbo kommun, utan att kommunen hyr dessa av en extern 
fastighetsägare. Nuvarande hyresavtal för lokalen går ut år 2019. Om avtalet 
inte sägs upp så förlängs det automatiskt i ytterligare tre år.   

För närvarande arbetar förvaltningen därför med att utveckla lokalerna i IP-
gallerian för de lokalbehov som finns i kommunen. Förvaltningen har, i 
detta arbete, bedömt att det är viktigt att prioritera skateboardverksamheten, 
då den är väsentlig för många ungdomar och skapar såväl sysselsättning 
som en mötesplats.  Tanken är därför att skateboardverksamheten ska få 
disponera delar av lokalen, i enlighet med de önskemål som framförs i 
medborgarförslaget. Nu pågår därför reparationer av golvet i lokalen så att 
det ska gå att åka skateboard där på ett bättre sätt och därefter ska också en 
ramp byggas. Övriga delar av lokalen ska kopplas till fritidsgårdarnas 
verksamhet och kunna disponeras mer flexibelt med bokningar vid behov 
och för att unga själva ska kunna skapa aktiviteter. I dagsläget saknar 
kommunen lokaler av denna flexibla karaktär.  

Det går, med hänvisning till att förvaltningen inte äger lokalerna i IP-
gallerian, inte att utlova en permanent skateboardhall. Istället måste 
kommunen göra en utvärdering av behovet av lokalerna i samband med att 
avtalet löper ut 2019. Under förutsättning att kommunen väljer att låta 
avtalet löpa vidare på ytterligare tre år finns i dagsläget ingenting som tyder 
på att lokalerna inte kommer att kunna användas för skateboardändamål 
även efter 2019.    

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att fullmäktige anser 
medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 48 
Tjänsteskrivelse 2017-01-23 
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Medborgarförslag 2016-11-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att hon hoppas att 
förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att få till en förlängning, så att 
skateboardhallen ska bli kvar.    

______________ 
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§ 66 Dnr 2016/00485  

Svar på medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på 
Granåsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska 
inrätta fler offentliga toaletter på Granåsen. Förslagsställaren menar att 
befintlig toalett, som är ett torrdass, inte är så trevlig att använda. Därför 
borde kommunen åtminstone kunna sätta dit en flyttbar toalett på hjul.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns vattentoaletter på 
Granåsen. Dessa finns vid stugan vid kvarnkojan. Dock är dessa beroende 
av daglig tillsyn om de ska hålla öppet. I dagsläget finns ingen möjlighet att 
ordna daglig tillsyn. Därför är toaletterna enbart öppna då 
Friluftsfrämjandet, som har ansvar för tillsynen av dem, har verksamhet 
igång i stugan. 

Att daglig tillsyn inte kan ordnas innebär att även om kommunen skulle 
sätta dit en flyttbar extra toalett, så skulle det ändå bli fråga om någon form 
av torrdasslösning.  

Dock konstaterar förvaltningen att det, genom befintligt torrdass, finns 
möjlighet att gå på toaletten vid Granåsen vid behov, även om det inte finns 
en vattentoalett tillgänglig dygnet runt.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 
avslås.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 49 
Tjänsteskrivelse 2017-01-23 
Medborgarförslag 2016-09-06 

______________ 
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§ 67 Dnr 2016/00356  

Svar på motion: Ritualslaktat kött i kommunens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
I motionen föreslås att ritualslaktat kött inte ska serveras i kommunens 
verksamheter och att vegetariska alternativ ska serveras till dem som önskar 
sådant kött. Detta mot bakgrund av såväl religionsfrihet och att skolan ska 
vara icke-konfessionell som mot att ritualslakt riskerar att bli plågsam för 
djuren.  

Förvaltningen bedömer att den problematik som motionen hänvisar till inte 
bör vara särskilt aktuell i Håbo kommun. Detta då alla personer i 
kostenhetens verksamheter som uttrycker någon preferens kring kött erbjuds 
vegetariska alternativ. Förvisso köps ett visst mått av halalslaktad kyckling 
in från Danmark, men denna är slaktad utifrån samma djurskyddsregler som 
svenska kycklingar, varvid djuret alltså inte riskerar att plågas ytterligare vid 
slakten. Ett särskilt ställningstagande kring ritualslaktat kött bedöms därför 
inte vara nödvändigt.  

Oaktat detta behöver kostfrågorna som helhet ses över i kommunen och ett 
politiskt ställningstagande kring prioriteringar och kravställningar när det 
gäller kost behöver göras. Därför fattade kommunfullmäktige 2017-02-27 § 
5 beslut om att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utarbeta förslag 
till en kostpolicy. Alla prioriteringar avseende kravställning kring kosten i 
kommunens verksamheter kan hanteras i samband med framtagandet av 
denna kostpolicy. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ärendet utan eget förslag till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 50 
Tjänsteskrivelse 2016-08-26 
Motion 2016-05-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar:  

1. Att bifalla motionen att gälla från 1 januari 2018. 
2. Att berörd förvaltning tar höjd för denna kostnad i sitt kommande 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(59) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

budgetäskande. 
3. Att lämplig skrivning införs i kommande kostpolicy i enlighet med 
motionens intention. 

Carina Lund (M) yrkar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är färdigbehandlad med 
hänvisning till förvaltningens bedömning. 

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer Carina Lunds (M) yrkande mot Michael Rubbestads (SD) 
yrkande och finner då att kommunstyrelsen bifaller Carina Lunds (M) 
yrkande.      

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.      

______________ 
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§ 68 Dnr 2016/00133  

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda vilka möjligheter 
som finns för att snabbast möjligt få till fler korttidsplatser, t.ex. genom 
paviljonger eller genom blockhyrning i samarbete med Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 
föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 
korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 
integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige remitterade 2016-02-29 § 26 motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har vidareremitterat 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 
följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 
förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 
alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 
korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 
genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 
nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 
att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 
framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 
handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 
korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 
längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 
långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 
sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 
konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 
korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till vård- och 
omsorgsnämndens beredning av ärendet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har istället föreslagit att motionen ska 
bifallas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 
Tjänsteskrivelse 2017-02-01 
Motion 2016-02-24 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09 
Gemensamt arbetsutskott KPR och KHR 2016-12-19 § 82 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10 § 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att motionen ska avslås.  

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

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.       

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Carina Lunds (M) yrkande 
och finner då att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.      

Reservation 
Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Christer Staaf (C), Christian 
Nordberg (MP), Tommy Rosenkvist (M) och Fred Rydberg (KD) reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering. Då det inte finns underlag för att 
fatta ett beslut, anser vi att det bör göras en konsekvensbeskrivning och en 
ekonomisk utredning.     

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Tekniska avdelningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Socialchef 
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§ 69 Dnr 2016/00166  

Svar på motion: Införande av generationsbryggor 
mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar 
och skolor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att i 
samråd med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) och Pirjo Thonfors (-) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska utreda möjligheterna att införa 
generationsbryggor mellan barn och äldre via äldreboenden, föreningar och 
skolor.  

Motionen överlämnades 2016-02-29 § 29 av fullmäktige till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan 
vidareremitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Nämndernas yttranden inkom 2016-06-27 
respektive 2017-02-13. 

Båda nämnderna ställer sig positiva till att en utredning görs i enlighet med 
motionärernas intentioner. Kommunstyrelsens förvaltning har inget att 
tillägga och föreslår därmed att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 52 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
Motion 2015-12-06 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-15 § 57 
Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-07 § 5 

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

______________ 
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§ 70 Dnr 2016/00355  

Svar på motion: Säkra busshållplatser i hela 
kommunen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) och Robert Kohlström (SD) har lämnat en motion till 
fullmäktige med förslaget att kommunen ska verka för att busshållplatserna 
inom kommunen ska säkras, där behov finns. Motionärerna tar till exempel 
upp att elever och äldre som reser med buss från kommunens kransorter på 
flera ställen får stå i dikeskanten vid vägen och vänta på bussen, dessutom 
utan skydd från väder och vind. 

Kommunstyrelsens förvaltning håller med om att det är viktigt med säkra 
busshållplatser i kommunen och håller också med om att det finns brister i 
nuvarande busshållplatser. I kommunens yttrande över den nya länsplanen 
för transportinfrastruktur (dnr 2016/636) har förvaltningen föreslagit att 
åtgärder för att säkra kommunens busshållplatser prioriteras högt, som 
prioritet 4 av 14 punkter. Yttrandet fastställdes av kommunstyrelsen 2017-
02-13 § 14.  

Kommunen kommer alltså att verka för säkra busshållplatser i enlighet med 
motionens intentioner och därmed föreslås motionen bifallas. 

Viktigt att nämna i sammanhanget är dock att kommunen ensam inte kan se 
till att busshållplatserna inom kommunen säkras. Kollektivtrafiken ryms inte 
inom den kommunala kompetensen utan handhas av region Uppsala. UL 
ansvarar för busshållplatsernas utformning ovan mark och väghållaren för 
själva angöringen i marken. På landsbygden är det ofta Trafikverket som är 
ansvarig väghållare. Ett bifall till motionen innebär således att kommunen, 
genom de kanaler som står till buds, ska verka för en upprustning och 
uppsäkring av busshållplatserna inom kommunen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 53 
Tjänsteskrivelse 2017-02-16 
Motion 2016-05-22 

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

______________ 
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§ 71 Dnr 2016/00516  

Svar på motion: Inrättande av samåkningsparkering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har remitterat motion om inrättande av 
samåkningsparkering, inlämnad av Michael Rubbestad (SD), till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Av motionen framgår följande: ”Vid motorvägsavfarten ”Trafikplats 
Draget” till Bålsta tätort från E18 finns en grusplan som idag godtyckligt 
nyttjas som en parkering, oftast för pendling då den används som en 
mötesplats för personer som lämnar ett fler fordon och sedan ingår i någon 
form av samåkning. På flera platser i landet har man upprättat så kallade 
”samåkningsparkeringar” där man har möjlighet att möta upp sina 
medresenärer, parkera en eller fler bilar och sedan samåka till och från 
arbetsplatsen eller annan destination. Införandet av denna typ av parkeringar 
är både bra för miljön då de uppmuntrar samåkning men ger tack vare 
rådande reglemente även nödvändig skyltning med mera för att en säker 
parkering kan genomföras och att minska trafikfaran för in/utpasserande 
från parkeringen samt förbipasserande på huvudleden.”  

Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige 
beslutar att berörd förvaltning inleder dialog med Trafikverket för att se 
över möjligheten att införa en samåkningsparkering på den plats vid E18 
avfart ”Trafikplats Draget” till Bålsta som idag redan används för 
ändamålet. 

Kommunstyrelsen förvaltning har berett ärenden och både den gatuenheten 
och plan- och utvecklingsavdelningen tillstyrker motionens andemening och 
resonemang. Åtgärder i linje med motionärens förslag har redan genomförts 
av förvaltningen, efter beslut i kommunstyrelsen. Bland annat har 
etableringen av en samrådsparkering lyfts fram som en önskvärd åtgärd i 
kommunens remissvar på länstrafiksplanen.  

Förvaltningen vill dock understryka att trafikverket är väghållare vid draget, 
och att det begränsar kommunens möjlighet att besluta om faktiska åtgärder. 
Men att påtala behovet för trafikverket inom ramen för de återkommande 
möten och diskussioner som förvaltningen har med trafikverket, vilket 
också föreslås i motionen, är självfallet görbart.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen bifalls.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 54 
Tjänsteskrivelse 2017-02-21 
Motion 2016-09-20 
KF 2016-09-26, § 108 

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

______________ 
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§ 72 Dnr 2016/00382  

Svar på motion: Kommunal hyresgaranti 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för kommunal 
hyresgaranti i Håbo kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för 
socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att erforderliga 
beslut som möjliggör ett kommunalt brukande av hyresgarantier fattas så 
snart som möjligt.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har i en motion till den 13 juni föreslagit att Håbo 
kommun ska införa en kommunal hyresgaranti att omfatta såväl Håbohus 
som privata hyresvärdar. En kommunal hyresgaranti är i grunden ett 
borgensåtagande som innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst 
som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå 
har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande 
och nämnden är positiv till förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar att det för Håbo kommun är 
angeläget, bland annat med bakgrund av att kommunens åtagande inom 
ramen för bosättningslagen kan komma att skapa vissa ansträngningar på 
bostadsmarknaden, att så snart som möjligt kunna införa hyresgaranti. 
Därför har förvaltningen tillsammans med tjänstemän från 
socialförvaltningen arbetat fram förslag till riktlinjer som ämnar sätta ett 
ramverk för hur den kommunala hyresgarantin ska fungera i Håbo. Likaså 
behöver kommunfullmäktige besluta om att formellt delegera ansvaret för 
handläggning och beslut i frågor rörande kommunal hyresgaranti till 
socialnämnden, via en justering av nämndens reglemente. Föreslagen 
förändring är gulmarkerad i underlaget. 

Sammantaget är förvaltningen bedömning att det på många sätt vore positivt 
att införa ett system med kommunala hyresgarantier och föreslår därför 
kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 55 
Tjänsteskrivelse 2017-02-15 
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Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 
Reglemente för socialnämnden 
Motion 2016-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till motionen.      

______________ 
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§ 73 Dnr 2017/00034  

Avfallstaxa 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla från 
och med 1 maj 2017, enligt bilaga 1.  

Sammanfattning  
Efter beslut om återremiss gällande Avfallstaxa 2017, KS § 24, 2017-02-13 
har följande ändringar gjorts: 

För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam hämtplats 
och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.  

En tilläggstjänst för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av 
matavfall varje vecka under veckorna 26-35 införs, till en kostnad av 400 kr 
per år. 

Vitesföreläggande vid felsortering av matavfall har tagits bort 

Enligt beslut KS 2016-05-23 § 75, 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: 
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– 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. En tilläggstjänst 
införs för de villahushåll och fritidshus som vill ha hämtning av matavfall 
varje vecka under veckorna 26-35. 

– För en- och tvåbostadshus med gemensam fakturering, gemensam 
hämtplats och gemensamma kärl ges en rabatt på hämtavgiften med 20 %.  

– Avgift för byte till ett större sopkärl men inte för att byta till ett mindre 
kärl. 

– 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 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 9 
Tjänsteskrivelse 2017-02-17 
Bilaga 1 Förslag till ny avfallstaxa  
Beslut KS 2016-05-23, § 75 

______________ 
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§ 74 Dnr 2017/00133  

Nytt ridhus i Lundby, Håbo ridklubb 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget att riva befintligt ridhus 
på Lundby Gård och bygga ett nytt med de funktioner som i dag finns i 
klubbhuset integrerade i ridhuset.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen ska ske dels med beslutade 
investeringsmedel för ridhustaket samt inom ramen för investeringsbudget 
2017.  

Sammanfattning  
Ridhuset har under lång tid haft problem med kondens vilket har medfört att 
takkonstruktionen försvagats genom åren. Den stora riskfaktorn är stora 
mängder snö. Under hösten 2016 har tillfälliga åtgärder vidtagits för att 
säkerställa taket. En renovering av taket var planerat till att genomföras 
under sommaren 2017. Inkomna anbud visar att renovering av ridhustaket 
kommer att vida överstiga avsatta investeringsmedel. Åtgärderna är inte 
ekonomiskt försvarbara. Förslaget är att riva befintligt ridhus på Lundby 
Gård och bygga ett nytt med de funktioner som idag finns i klubbhuset 
integrerade i det nya ridhuset.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 10 
Tjänsteskrivelse 2017-02-20 
Utlåtande Lundby gård ridhus 
Lundby ridhus innertak   
Ridhus 2017-01-17 A40.1-01 (1)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 75 Dnr 2016/00493  

Svar på medborgarförslag: Utökad belysning vid 
Kvarnkojan på Granåsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är färdigbehandlat 
med hänvisning till förvaltningens åtgärder.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås utökad belysning vid Kvarnkojan på 
Granåsen, dels vid den öppna ytan vid Kvarnkojan och dels vid pulkabacken 
intill, då belysningen där anses vara under all kritik.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare konstaterat behovet av förbättrad 
belysning i området vid Kvarnkojan på Granåsen. I samband med att 
belysningen på platsen sågs över tidigare under hösten/vintern ordnades 
utökad belysning såväl vid den öppna ytan vid Kvarnkojan som vid 
pulkabacken. Med hänvisning till detta bör medborgarförslaget anses 
färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 12 
Medborgarförslaget 
Tjänsteskrivelse 2017-02-08  

______________ 
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§ 76 Dnr 2016/00400  

Svar på medborgarförslag: Ta bort vägbommen på 
Skeppsvägen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses 
färdigbehandlat mot bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bommen på Skeppsvägen tas bort när 
andra fysiska åtgärder har vidtagits för att minska hastigheten och öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbehovet ska tas upp i 
budgetarbetet för perioden 2018-2020.   

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag med ett önskemål om att bommen 
på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan. Med anledning 
av detta medborgarförslag har två förslag med motsatt uppfattning 
inkommit. Tekniska avdelningen anser att medborgarförslaget som föreslår 
borttagning av bommen på Skeppsvägen ska bifallas med reservationen att 
en ombyggnation av vägen i syfte att skapa en högre trafiksäkerhet sker före 
borttagandet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 13 
Tjänsteskrivelse 2017-02-20 
Medborgarförslag 2016-09-26 
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-10-31 
Medborgarförslag till befintligt ärende 2016-11-07  
Bom på Skeppsvägen, kartbild med bommens placering 

______________ 
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§ 77 Dnr 2017/00082  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
Mjödvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om förbud att parkera på Mjödvägen.  

Sammanfattning  
Parkerade bilar efter Mjödvägen begränsar framkomligheteten för andra 
trafikanter efter Mjödvägen samt in- och utfart till de fastigheter som finns 
efter Mjödvägen. Ett parkeringsförbud efter Mjödvägen behövs för att 
säkerställa framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 15 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 78 Dnr 2017/00081  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
vändplats på Mjödvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera på vändplats på 
Mjödvägen.  

Sammanfattning  
På Mjödvägens vändplats stannar och parkerar fordon som hindrar vändning 
av fordon samt in- och utfart från de fastigheter som finns i anslutning till 
vändplatsen. Det behövs ett förbud att stanna och parkera på vändplatsen för 
att möjliggöra framkomligheten för andra fordon.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 16 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 79 Dnr 2017/00086  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
vändplats på Vassvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats på Vassvägen.  

Sammanfattning  
Vid Vassvägens södra ände finns en vändplats. Denna vändplats behöver en 
lokal trafikföreskrift med förbud att parkera på vändplatsen. Detta för att 
möjliggöra för till exempel renhållningsfordon att kunna svänga runt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 17 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 80 Dnr 2017/00092  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
Päronvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering enligt nedan..  

Sammanfattning  
Parkerade bilar efter Päronvägen utgör ett hinder för framkomligheten för 
andra trafikanter. Ett förbud att parkera bilar efter Päronvägen ökar 
framkomligheten och säkerheten för övriga trafikanter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 18 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Utifrån Sven-Olov Dvärings (S) yttrande nedan yrkar Owe Fröjd (Båp) att 
ärendet återremitteras för komplettering.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om det är kommunstyrelsens mening att återremittera 
ärendet enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.      

Protokollsanteckning 
Sven-Olov Dväring (S) påtalar att den markerade sträcka som ska omfattas 
av parkeringsförbud bör utökas och förlängas fram till Pärongränd.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 81 Dnr 2017/00108  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att parkera på 
vändplats på Mosaikvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplatser på Mosaikvägen.  

Sammanfattning  
På Mosaikvägen finns det två vändplatser där det saknas lokala 
trafikföreskrifter om förbud att parkera på vändplats. Vändplatserna behöver 
vara reglerade med att parkeringsförbud för att parkerade bilar inte ska 
hindra framkomligheten för till exempel renhållningsfordon och övriga 
trafikanter som vill vända runt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 19 
Tjänsteskrivelse 2017-02-09      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 82 Dnr 2017/00084  

Plan för succesivt införande av lokala trafikföreskrifter, 
för området Frösundavik 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tekniska avdelningens plan för lokala 
trafikföreskrifter inom området Frösundavik. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett successivt införande av lokala 
trafikföreskrifter i Frösundavik enligt tekniska avdelningens plan.  

Sammanfattning  
30 km/h ska gälla på Frösundavägen, Granbacksvägen, Gustavsrovägen, 
Gåsholmsvägen, Kalmar kyrkväg, Klockarebovägen, Vassvägen, Vikvägen 
och Uddvägen. 

Förbud att parkera ska gälla på vändplatserna på Gåsholmsvägen, Kalmar 
kyrkväg samt Vassvägen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 20 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07 
Plan gällande lokala trafikföreskrifter i Frösundavik 2017-2018 med 
kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 83 Dnr 2017/00085  

Lokala trafikföreskrifter, begränsad hastighet, 40 km/h, 
på Kalmarleden vid cirkulationsplatsen Frösundavik 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Kalmarleden vid 
cirkulationsplatsen till Frösundavik.  

Sammanfattning  
Vid cirkulationsplatsen där Kalmarleden möter Lilla Bistavägen och 
Granbacksvägen ska hastigheten begränsas till 40 km/h. Detta för att sänka 
hastigheten vid cirkulationsplatsen till en hastighet som är lämplig för 
vägavsnittet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 21 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
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§ 84 Dnr 2017/00097  

Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning 40 
km/h på Västerhagsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Västerhagsvägen.  

Sammanfattning  
Idag råder det 50 km/h i timmen på den västra delen av Västerhagsvägen. 
Det är en hastighet som upplevs som hög och otrygg av boende och andra 
trafikanter som rör sig i området. En sänkning av hastigheten till 40 km/h är 
lämplig för denna gata utifrån gatans läge och utformning samt att den 
hastigheten stämmer överens med framtagen hastighetsplan ”Rätt fart i 
Håbo kommun”.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 22 
Tjänsteskrivelse 2017-02-07 
Rapporten – Rätt fart i Håbo      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(59) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 85 Dnr 2017/00083  

Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på 
Åkervägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 
trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Åkervägen.  

Sammanfattning  
På Åkervägen är det enkelriktad trafik sedan gatan öppnades för allmän 
trafik. Men någon lokal trafikföreskrift är ej tagen på gatan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-03-07 § 23 
Tjänsteskrivelse 2017-02-06      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Gatu- och parkenheten 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(59) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-03-20  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 86 Dnr 73151  

Övriga ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1.  Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda om Viby äng är en 
lämplig placering för en förskola enligt barn- och utbildningsnämndens 
behov.        

Sammanfattning  
Lars-Göran Bromander (S) tar upp frågan om utbyggnad av barnomsorgen 
och påtalar att det finns en lämplig tomt vid Viby äng och som omfattas av 
detaljplaneprogrammet i området.  Efter diskussion kommer 
kommunstyrelsen överens om att skicka detta förslag till förvaltningen för 
att utreda om detta är en lämplig placering för en ny förskola enligt barn- 
och utbildningsnämndens behov.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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