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

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Christian Nordberg (MP) §§ 188-204 

Anders Cyrillus (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Fredrik Anderstedt (S) §§ 188-203 

Eva Staake (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Björn Erling (M) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Staaf (C) tjänstgör för Leif Zetterberg (C) 

Bengt Björkman (SD) tjänstgör för Michael Rubbestad (SD) 

Helene Cranser (S) tjänstgör för Werner Schubert (S)  

Gunilla Gustavsson (S) tjänstgör för Fredrik Anderstedt (S) §§ 204-214 

Sven-Olov Dväring (S) 

Mats Bergengren (MP) tjänstgör för Christian Nordberg (MP) §§ 205-214 

  

Tjänstemän 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare 

Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 

Jonas Eliasson, kanslichef 

Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef §§ 188-203 

Clara Thorgren, kommunsekreterare 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 

Hannah Rydstedt, chef kultur- och livsmiljö § 204  

 

Susanne Lindqvist, Utvärderingsringen, § 204 

Anders Lundkvist, Utvärderingsringen, § 204 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknad AB §§ 188-189 
 

  

Justering  

Justerare Fred Rydberg (KD), Lars-Göran Bromander (S) 

Tid och plats Onsdagen den 18 oktober 2017, kl. 16.00, kommunhuset.  

Justerade paragrafer §§ 188-214 

  

Ajournering § 189, kl. 10.35–10.45 för partiöverläggningar och fika.  

Kl. 12.00–13.00 för lunch. 
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§ 188   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Lars-Göran Bromander (S) och Fred Rydberg 

(KD) till justerare av dagens protokoll. Justeringen äger rum onsdagen den 

18 oktober 2017, klockan 16.00 i kommunalrådets rum. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg: 

 

- Markanvisning Bovieran 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 

sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

markanvisning Bovieran 
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§ 189 Dnr 2017/00610  

Information om näringslivsranking 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

2. Näringslivsfrågor ska finnas som en stående punkt på kommunstyrelsens 

dagordning.  

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens arbetsutskott väckte Agneta Hägglund (S) ett ärende 

avseende näringslivsrankingen inför kommunstyrelsens sammanträde. 

VD för Håbo Marknad AB bjuds in och informerar om näringslivsrankingen 

2017, bland annat om metod, målgrupp och antal svar. Varje år presenterar 

Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 

kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva 

företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 

års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen 

som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en 

tredjedel statistik från SCB och UC. I Håbo kommun tillfrågades 686 

företag med minst en anställd och politiker i kommunfullmäktige.  

Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Håbo kommunen är 

rankat 3 på en skala av 6, rankingen har sjunkit jämfört med föregående år.  

Frågan om att förbättra rankingen har lyfts av Håbo Marknad AB, det har 

hållits ett dialogmöte med företagarna i kommunen, vilket har lett till ett 

samarbetsprojekt. Målet med samarbetet är att göra Håbo kommun till en av 

Sveriges 20 bästa kommuner att vara företagare i.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar och fika kl. 10.35–10.45.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 144 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att näringslivsfrågor ska finnas som en stående 

punkt på kommunstyrelsens dagordning.  
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Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Agneta Hägglunds (S) förslag och finner att så sker.  
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§ 190   

Informationsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Nya kommunallagen 
Kanslichef informerar om den nya kommunallagen och konsekvenserna av 

denna. Nyheter avser i huvudsak styrelsens ställning, kommunalråden och 

de förtroendevalda, delegationsregler, de anställda/direktören samt 

anslagstavla på webben. 

Information från plan- och exploateringsavdelningen 
Förvaltningschef för bygg- och miljö informerar om dagsläget för arbetet 

med tvåhusplanen. Antagande av planen är sannolikt aktuellt i början av 

2018. Informerar om dagsläget med Bovieran. Bovieran ska inkomma med 

svar på erbjudandet om markanvisning. 

Budgetproposition 2018 
Ekonomichef informerar om budgetpropositionen 2018. Håbo kommun ska 

få totalt tillskott om ca 22 miljoner 2018. Dessa finns dock redan med i 

budgeten. Inga nya generella statsbidrag som stärker ekonomin kommer 

under 2018.  Information ges också om kommande tillskott under 2019 och 

2020 samt om riktade bidrag. Ekonomichef informerar om förändringar i 

skatteprognosen, som kan variera. 

Regionalt Forum  
Ordförande Carina Lund (M) meddelar att minnesanteckningar från 

Regionalt Forum finns i handlingarna till dagens möte.  

Kommundirektörens informationspunkt  
Kommundirektören informerar om syftet med Regionalt Forum.  
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§ 191 Dnr 2017/00557  

Markanvisningstävling för del av etapp 2, Bålsta 
Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till Inbjudan till 

markanvisningstävling för del av etapp 2 i Bålsta centrum med följande 

ändring: upplåtelseform ska i första hand vara ägarlägenheter alternativt 

bostadsrätter och i andra hand andra upplåtelseformer.  

Sammanfattning  

För detaljplan etapp 2 inom Bålsta centrum finns option sedan tidigare för 

två av kvarteren där Håbohus AB har det ena och Magnolia Bostad AB det 

andra. För de återstående två kvarteren 3 och 4 är en ny 

markanvisningstävling tänkt att genomföras.  

Markanvisningstävlingen omfattar en byggrätt om cirka 10 000 kvm ljus 

BTA. Till grund för markanvisningstävlingen finns både Planprogrammet 

för Bålsta centrum och Idé- och gestaltningsprogrammet. Bebyggelsen ska 

utgå från en tydlig kvartersstruktur och innehålla bostäder, handel och 

kontor. Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till dokument, 

Inbjudan till markanvisningstävling för del av etapp 2 i Bålsta centrum, som 

i detalj beskriver förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03  § 127 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Inbjudan till markanvisningstävling för del av etapp 2 i Bålsta centrum 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att upplåtelseform ska i första hand vara 

ägarlägenheter alternativt bostadsrätter och i andra hand andra 

upplåtelseformer.  

Christan Nordberg (MP) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) förslag 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Fredrik Anderstedt (S) förslag och finner att så sker.  

____________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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§ 192 Dnr 2015/00195  

Antagande av detaljplan för del av Katrinedal 3:70 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan 415, del av Katrinedal 

3:70 enligt 5 kap. 29§ Plan- och bygglagen.    

Sammanfattning  

Miljö- och tekniknämnden beslutade i september 2010 (MTN 2010-09-28 § 

66) om uppdrag för detaljplan för del av Katrinedal 3:70. Planen har 

handlagts enligt normalt planförfarande och enligt plan- och bygglagen 

1987:10.  

 

Syftet med planen är att planlägga aktuellt område för åtta bostadstomter i 

Övergran kyrkby med väganslutning på del av Katrinedal 3:70. Även 

fastigheten Katrinedal 3:17 ingår i planområdet och detaljplanen kommer då 

att bilda nio nya bostadstomter. 

 

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och 

många hus i området är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I 

Håbo kommuns översiktsplan, från 2006, anges att målet för Övergran är att 

kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- och bymiljöerna 

ska skyddas mot störande bebyggelse. För området runt Övergrans kyrka 

gäller även områdesbestämmelser som bland annat säger att all ny 

bebyggelse i området ska utformas med särskild hänsyn till områdets 

egenart. Inom området förekommer bebyggelse av mycket olika åldrar och 

utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots 

blandningen av olika byggnadsstilar upplevs som en helhet. Nya byggnader 

inom planområdet ska uppföras i träpanel och gärna i röd kulör för att passa 

in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i storlek till befintliga 

byggnader och i placering av tomter, varför planbestämmelser är inlagda för 

att styra detta. 

 

Då åkermarken runt planområdet brukas ska det sparas en ridå av skog 

mellan den nya bebyggelsen och åkermarken. Detta för att skapa ett skydd 

mot damm och liknande samtidigt som landskapsbilden bevaras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 129 

Tjänsteskrivelse 2017-08-02 

Plankarta, daterad 2017-07-12 

Planbeskrivning, daterad 2017-07 

Granskningsutlåtande, daterat 2017-05-26 

Exploateringsavtal, daterad 2017-07 
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§ 193 Dnr 2017/00352  

Översiktsplan för Knivsta kommun, för yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt 

sammanfattningen nedan.  

Sammanfattning  

Knivsta kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan, 

översiktsplan 2035 med utblick mot 2050, som är på utställning den 21 

augusti till den 22 oktober. I samrådsskedet yttrade Håbo kommun sig 

positiv till att Knivsta kommun var öppna för en färjeförbindelse, vilket 

även nu framgår av utställningsförslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 130 

Tjänsteskrivelse 2017-09-14 

Översiktsplan för Knivsta kommun 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Knivsta kommun 
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§ 194 Dnr 2017/00423  

Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga 

”yttrande över utställningsförslag till ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050”.  

Sammanfattning  

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Håbo kommun har 

lämnats tillfälle att yttra sig över utställningsförslaget. 

Kommunens synpunkter på utställningsförslaget berör pendeltågstrafiken, 

logistikområden, investeringar i trafikplatser på E18, det regionala 

cykelnätet, den regionala grönstrukturen samt det gemensamma ansvaret för 

vattenkvaliteten i Mälaren.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 131 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Remiss Utställning av regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050 Yttrande över utställningsförslag till ny regional 

utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionsplaneringsförvaltningen: 

registrator.trf@sll.e (ange dnr TRN 2017-0052) 

Plan- och utvecklingsavdelningen  

 

 

mailto:registrator.trf@sll.e
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§ 195 Dnr 2017/00540  

Samverkansöverenskommelse energi- och 
klimatrådgivning, 2018-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den nya 

samverkansöverenskommelsen avseende kommunal energi- och 

klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun 

(Uppsala län) samt Storsthlm.  

Sammanfattning  

Håbo kommun ansöker årligen om stöd från Energimyndigheten för att 

bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning, i enlighet med förordning 

(2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. För 

2017 erhöll Håbo kommun 186 000 kronor. Sedan 2004 har Håbo kommun 

ingått i ett samarbete tillsammans med kommunerna i Stockholms län samt 

Storsthlm (tidigare namn Kommunförbundet Stockholms län), för att 

gemensamt bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning.  

Det nu gällande samarbetsavtalet upphör från och med den 31 december 

2017 och en ny samverkansöverenskommelse har tagits fram för perioden 1 

januari 2018 t.o.m. 31 december 2021. Samverkansöverenskommelsen 

består av två delar, ett avtal med övergripande överenskommelser samt en 

bilaga med mer detaljerade beskrivningar. Bilagan är giltig ett år i taget. För 

energi- och klimatrådgivningsverksamheten i kommunerna innebär den nya 

samverkansöverenskommelsen ingen betydande förändring det första året. 

Storsthlms styrelse rekommenderar de ingående kommunerna i samarbetet 

att anta den nya samverkansöverenskommelsen. Kommunens beslut om 

antagande är att likställas med undertecknande av överenskommelsen.  

Bygg- och miljöförvaltningen anser att samarbetet ger goda förutsättningar 

för Håbo kommun att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning och 

rekommenderar kommunstyrelsen att anta den nya överenskommelsen.  

Bygg- och miljöförvaltningen vill även uppmärksamma att det finns ett 

nystartat energi- och klimatrådgivningssamarbete i Uppsala län. Bygg- och 

miljöförvaltningen anser att Uppsala länssamarbetet är intressant och att 

Håbo kommun bör följa hur det utvecklas. På sikt bör kommunen också 

överväga möjligheterna att ingå i det samarbetet. I nuläget får Håbo 

kommun ut mycket av samarbetet med Stockholms län och förvaltningen 

ser flera fördelar med att fortsätta det samarbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 132 

Tjänsteskrivelse 2017-09-11 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-16  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Samverkansöverenskommelse EKR 

Bilaga till samverkansöverenskommelse EKR 

Rekommendation EKR 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Storsthlm, registrator@storsthlm.se  

 

 

mailto:registrator@storsthlm.se
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§ 196 Dnr 2017/00613  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-10-16 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.   

Sammanfattning  

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-

11: 

Protokoll Samordningsförbundet Uppsala län 2017-09-08   

Protokoll kommunala pensionärsrådet, KPR 2017-09-13 

Protokoll Håbo Marknads AB 2017-09-19 

Protokoll Näringslivsrådet 2017-09-21 

Protokoll Personal- och förhandlingsutskottet 2017-09-28 

Minnesanteckningar Regionalt forum 2017-05-12 

Protokoll KomSam tisdag-onsdag 16-17 maj 2017 

Minnesanteckningar Regionalt forum 2017-09-15   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-04 

Protokoll, enligt ovan.   
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§ 197 Dnr 2017/00614  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-16 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2017-09-06 – 2017-10-04 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Övrig personaldelegation  

Det har inte fattats några övriga beslut under denna period.   

Enskilda beslut 

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 

förteckningar. 

Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig 

personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran. 

Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-04 

Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

Delegationsbeslut för upphandlingsenheten september 2017 

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2017-09-06 – 

2017-10-04   
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§ 198 Dnr 2017/00292  

Svar på medborgarförslag: Utomhusgym i Skokloster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget under förutsättning att 

Slottsskogens samfällighet ställer sig positiv till anläggandet av ett 

utomhusgym och tar på sig att sköta gymmet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av ett eventuellt 

utomhusgym hanteras i samband med kommande års budgetarbete.  

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja diskussioner med 

Slottsskogens samfällighet om anläggandet av ett utomhusgym.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym ska anläggas i Skokloster. 

Förvaltningen konstaterar att detta är en god idé men att medel för ett sådant 

saknas. Vidare är det Slottsskogens samfällighet som sköter alla 

gemensamma ytor i Skokloster. Detta innebär att samfälligheten måste 

godkänna placeringen av ett utomhusgym och också ta på sig ansvaret för 

att sköta det.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att påbörja diskussioner med Slottsskogens samfällighet om 

anläggandet av ett utomhusgym. Om samfälligheten ställer sig positiv får 

frågan om finansiering hanteras i kommande års budgetarbete. Därmed 

föreslås medborgarförslaget vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 65 

Tjänsteskrivelse 2017-08-17 

Medborgarförslag 2017-04-05 
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§ 199 Dnr 2016/00454  

Svar på medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad 
trafiksäkerhet (södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genom ett antal 

mindre åtgärder som kan rymmas inom budget för 2017 och 2018 höja 

trafiksäkerheten på väg 545/840 utmed bostadsområdet Kalmarsand och 

Hälledagsvägen. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidare utreda 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545/840 utmed bostadsområdet 

Kalmarsand och Hälledagsvägen med hänsyn tagen till övriga planer i 

området.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 

kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 

Bålsta, väg 545/840. Bland annat föreslås fartdämpande åtgärder i form av 

utökad skyltning och anläggande av farthinder. 

Tekniska avdelningen föreslår att bifalla medborgarförslaget. Genom ett 

antal åtgärder som kan rymmas inom befintlig budget kan trafiksäkerheten 

höjas i viss mån. Längre fram i tiden kan utökade åtgärder samt alternativa 

vägsträckningar studeras.  

De åtgärder som gatu- och parkenheten kan genomföra inom befintlig 

budget är justering av de två befintliga fartguppen till erforderlig standard, 

flytta skyltningen inför fartguppen samt ansöka om en förberedande 

skyltning om 40 km/h hos Trafikverket. 

Sträckan vid den södra infarten till väg 545 är en bred väg som inbjuder till 

höga hastigheter. Där föreslås hastighetssänkande åtgärder som gör 

gaturummet anpassat för hastigheten. Dessa åtgärder måste utredas vidare 

och finansieras inom kommande investeringsbudgetar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 67 

Tjänsteskrivelse 2017-09-07 

Rapport från ÅF, ” Trafikmiljöåtgärder på Stockholmsvägen vid 

Kalmarsand, Håbo kommun.”  

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 
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§ 200 Dnr 2017/00265  

Medborgarförslag: Rengöra och måla 
Bildningscentrum Jan Fridegårds fasad 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 52, att överlämna 

medborgarförslag om rengöring och målning av Bildningscenter Jan 

Fridegårds fasad till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och kan konstatera att en 

målning och rengöring av fasaden redan är beställd som del av fastighetens 

ordinarie underhållsplan. Det kommer att genomföras så snart kommunens 

avtalade entreprenör har mankraft och tid att behandla kommunens 

beställning. 

Eftersom den åtgärd som medborgarförslaget efterfrågar är beställd och 

väntar på att bli utförd så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 

förslaget bifalls.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-10-02 § 69 

Tjänsteskrivelse 2017- 09-15 

Medborgarförslag 2017-03-27 

Kommunfullmäktige 2017-04-03, § 52 
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§ 201 Dnr 2017/00283  

Svar på motion: Uppmuntra kontakt mellan skolor och 
föreningar för att främja ungas hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att 

verkställa motionen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige överlämnade 2017-04-03, § 54, inkommen motion: 

uppmuntra kontakt mellan skolor och föreningar för att främja ungas hälsa 

från Linnea Bjuhr (SD) till kommunstyrelsen för beredning. I motionen 

påtalas att skolorna bör samverka med idrottsföreningar i syfte att främja 

ungas hälsa. I motionen hänvisas också till den s.k. ”Bunkeflomodellen” 

som framgångsrikt genom elevers ökade fysiska aktivitet också utvecklade 

bättre skolresultat. Med hänvisning till denna modell yrkar motionären att 

lämplig nämnd uppmuntrar kommunens skolor att bjuda in det lokala 

föreningslivet att komma till skolorna och berätta om sin verksamhet, 

och/eller ge eleverna möjlighet att pröva på denna. 

Kommunstyrelsen remitterade 2017-04-13 motionen till barn- och 

utbildningsnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 

2017-06-14, § 61, att ställa sig positiv förslaget i motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att erinra mot barn- och 

utbildningsnämndens ställningstagande och finner inga skäl till att 

ifrågasätta nämndens beslut. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 133 

Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Motion 2017-04-03 

Delegationsbeslut 2017-04-13 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-14, § 61 
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§ 202 Dnr 2017/00395  

Svar på motion: Inrättande av lokal förmedling av 
arbetskraft 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Bengt Björkman (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen ska se över möjligheten att inrätta en egen 

arbetskraftsförmedling, som etablerar kontakter med företagen i kommunen 

i syfte att hjälpa dem att hitta personal. Vidare föreslås att kommunen ska 

inrätta en sådan förmedling om utredningen visar att det är genomförbart.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunallagen, som reglerar 

kommunens befogenheter, inte lämnar utrymme för kommunen att inrätta en 

arbetskraftsförmedling av detta slag. Detta då den typen av arbetsuppgifter 

har tilldelas staten enligt speciallagstiftning. Därmed får kommunen inte lov 

att också utföra sådana uppgifter.  

Även om lagen om arbetslöshetsnämnd reglerar att alla kommuner ska ha en 

arbetslöshetsnämnd och vissa kommuner dessutom vidtar vissa 

sysselsättningsfrämjande åtgärder har kommunen inte möjlighet att inrätta 

en sådan arbetskraftsförmedling som motionen föreslår. Kommunens 

insatser på området får främst handla om att hjälpa människor som står långt 

ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att hitta arbete. Det är 

dock inte den typen av insatser som föreslås i motionen. 

Eftersom kommunen inte får lov att genomföra motionens innehåll föreslår 

förvaltningen att motionens förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 134 

Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

Motion 2017-05-30 
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§ 203 Dnr 2016/00133  

Motion: Behov av korttidsboende i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

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 överlämnade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat 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. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 38, att genom 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss återremittera 

förslaget till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning och utredning 

av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen genomfört en utredning om de ekonomiska 

konsekvenserna med ett bifall av motionen. 
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Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 135 

Tjänsteskrivelse 2017-09-28 

Utredning om projektering av korttidsboende i Håbo kommun, 2017-09-25 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 165 

Kommunfullmäktige 2017-04-03 § 38 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 68  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 

Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10, § 2 

Motion 2016-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) yrkar avslag på motionen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.  

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

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Carina Lunds (M) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Agneta Hägglunds (S) förslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds (S) förslag.  

Protokollsanteckning 

Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för Carina Lunds (M) 

förslag: Carina Lund (M), Björn Erling (M), Christer Staaf (C), Anders 

Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD)  
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§ 204 Dnr 2017/00626  

Förberedande ärende: föreningsstödsutredning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Susanne Lindqvist och Anders Lundqvist från Utvärderingsringen 

informerar om utredning av det totala stödet till föreningar 2016. Syftet med 

utredningen är att ta fram ett underlag som möjliggör ställningstaganden och 

beslut så att det totala stödet kan fördelas på ett så bra och rättvist sätt som 

möjligt.  

Utifrån Utvärderingsringens uppdrag och de beräkningar och 

sammanställningar som gjorts uppgår det totala föreningsstödet till 

föreningar i Håbo kommun till 11 648 065 kronor under 2016. Det totala 

stödet redovisas dels i form av olika kontanta bidrag och dels i form av olika 

typer av lokalsubventioner. De kontanta bidragen uppgår till 3 247 659 

kronor medan summan av samtliga subventioner som beräknats uppgår till  

8 400 406 kronor.  

Beslutsunderlag 

Utredning av det totala stödet till föreningar 2016 i Håbo kommun 2016 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Chef kultur- och livsmiljö 
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§ 205 Dnr 2017/00380  

Förtydligande av ansvar för Håbo Marknads AB 
avseende försäljning och inköp av kommersiell 
etableringsmark 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner nedanstående ansvarsfördelning att gälla 

för HMAB istället för det som står angivet om exploateringsverksamhet i 

Håbo Marknads AB:s ägardirektiv och bolagsordning till dess att nya 

sådana antas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1.   Kommunstyrelsen beslutar att ändra skrivningen om ansvarsroller enligt 

följande: Att, "arbeta mot kommunens långsiktiga planer" byts ut till: 

"arbeta för kommunens långsiktiga planer".       

Sammanfattning  

På kommunstyrelsen anmäldes ett nytt ärende gällande förtydligande av 

ansvar för Håbo Marknads AB avseende försäljning och inköp av 

kommersiell etableringsmark för kommunen. Ett förtydligande av 

ansvarsfördelningen presenteras i tjänsteskrivelsen daterad 2017-10-10.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 136 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 95  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att Kommunfullmäktige godkänner 

nedanstående ansvarsfördelning att gälla för HMAB istället för det som står 

angivet om exploateringsverksamhet i Håbo Marknads AB:s ägardirektiv 

och bolagsordning till dess att nya sådana antas av kommunfullmäktige 

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

Owe Fröjd (Båp) lämnar ändringsyrkande gällande skrivningen om 

ansvarsroller: Att, "arbeta mot kommunens långsiktiga planer" byts ut till: 

"arbeta för kommunens långsiktiga planer" 

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Agneta Hägglunds (S) förslag och finner att så sker. 
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) 

ändringsyrkande och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Håboalliansen anser att med hänsyn tagen till antagna ägardirektiv och 

bolagsordning bör vi göra rätt från början och det innebär 

1. Ta fram företagspolicy 

2. Ta fram nya ägardirektiv 

3. Ta fram ny bolagsordning  
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§ 206 Dnr 2017/00562  

Arbetsgrupp för översyn av arvodesregler inför nästa 
mandatperiod 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga 

gruppledare för göra en översyn över den politiska organisationen inför 

kommande mandatperiod, samt inkomma med förslag på reviderade 

arvodesregler. Arbetet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj 2018. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att följande ska gälla för arbetsgruppen: 

- Arbetsgruppens möten ska protokollföras och justeras.  

- Arbetsgruppen äger själv rätten att bestämma formerna för detta och för 

gruppens generella arbetssätt.  

- Arbetsgruppen föreslås erhålla erforderligt tjänstemannastöd från 

kommunstyrelsens kansli.  

- Gruppledare som inte erhåller kommunal- eller oppositionsrådsarvode äger 

rätten att för deltagande vid arbetsgruppssammanträde eller arbetsmöte 

erhålla ersättning för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. 

- Om gruppledare för ett parti inte kan deltaga vid ett visst 

arbetsgruppssammanträde eller arbetsmöte äger denna rätten att förorda en 

annan representant från partiet. Denne äger då rätt att erhålla 

sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst.  

Sammanfattning  

I samband med antagandet av Håbo kommuns nuvarande arvodesregler 

2016-06-13, § 70, uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att 

under hösten 2017 påbörja arbetet med att ta fram nya arvodesregler för 

mandatperioden 2018-2022.   

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen för det arbetet 

tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga partiers gruppledare som ges 

i uppdrag att senast inför kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj 

inkomma med förslag till reviderade arvodesregler.  

För arbetsgruppens arbete och tillvägagångssätt föreslås följande gälla:  

Arbetsgruppens möten ska protokollföras och justeras.  

Arbetsgruppen äger själv rätten att bestämma formerna för detta och för 

gruppens generella arbetssätt.  

Arbetsgruppen föreslås erhålla erforderligt tjänstemannastöd från 

kommunstyrelsens kansli.  
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Gruppledare som inte erhåller kommunal- eller oppositionsrådsarvode äger 

rätten att för deltagande vid arbetsgruppssammanträde eller arbetsmöte 

erhålla ersättning för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. 

Om gruppledare för ett parti inte kan deltaga vid ett visst 

arbetsgruppssammanträde eller arbetsmöte äger denna rätt att förorda en 

annan representant från partiet. Denne äger då rätt att erhålla 

sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 137 

Tjänsteskrivelse 2017-09-15 

________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga gruppledare  
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§ 207 Dnr 2017/00496  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 år 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 2 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 138 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41 
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§ 208 Dnr 2017/00544  

Lokal till kvinnojouren Olivia 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen 2017-09-11 ska förvaltningen, till 

kommunstyrelsens sammanträde, redovisa hur lokalfrågan för kvinnojouren 

Olivia lösts. 

Kommundirektören informerar att lokalfrågan för kvinnojouren Olivia är 

löst och beskriver kort hur.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 139 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 186 
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§ 209 Dnr 2017/00559  

Ny styrmodell 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta 

fram ett förslag till ny styrmodell vars övergripande syfte är att tydliggöra 

en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning 

av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen ska omfatta hela 

kommunens organisation och vara klar för antagande i kommunfullmäktige 

juni 2018. 

2. En politisk referensgrupp, bestående av samtliga gruppledare i 

fullmäktige, ska tillsättas och vara delaktig i framtagande av den nya 

styrmodellen. För referensgruppens arbete ska följande gälla: 

- Referensgruppens möten ska protokollföras och justeras.  

- Referensgruppen äger själv rätten att bestämma formerna för detta och för 

gruppens generella arbetssätt.  

- Gruppledare som inte erhåller kommunal- eller oppositionsrådsarvode äger 

rätten att för deltagande vid arbetsgruppssammanträde eller arbetsmöte 

erhålla ersättning för sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. 

- Om gruppledare för ett parti inte kan deltaga vid ett visst sammanträde 

eller arbetsmöte äger denna rätten att förorda en annan representant från 

partiet. Denne äger då rätt att erhålla sammanträdesarvode och förlorad 

arbetsförtjänst.  

Sammanfattning  

En sammanhållen styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en 

röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en 

tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir det enklare för chefer 

och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva 

innehållet – kommunens vision och mål samt politiska prioriteringar för 

grunduppdraget.  

I Håbo kommun finns idag många av de delar som utgör en modern 

styrmodell. Det finns dock ingen samlad bild över hur alla dessa delar 

hänger ihop. Det finns risk för att beslut fattas utan att beakta eventuella 

konsekvenser för andra delar i styrmodellen. Detta kan leda till otydlig 

prioritering samt att kommunens samlade resurser inte används på ett 

effektivt sätt för att leverera ett verksamhetsresultat enligt den politiska 

viljan. 

Ett arbete att ta fram en ny sammanhållen styrmodell behöver initieras för 

att förbättra styrningen och säkerställa önskade verksamhetsresultat och 

måluppfyllelse.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 140 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Kvalitetssamordnare  
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§ 210 Dnr 2017/00558  

Riktlinjer för sponsring 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna riktlinjer för sponsring att gälla för 

kommunens verksamheter, bolag och förbund undantagna, från och med 1 

december 2017.  

Sammanfattning  

Alla aktiviteter i Håbo kommun som rör sponsring och angränsande 

områden ska följa gällande lagar, förordningar, rättspraxis, skatteregler, 

reglementen och anvisningar. Grundläggande i alla beslut som rör eventuell 

sponsring är att kommunens innevånare ska känna fullt förtroende för 

kommunens verksamheter. Inga aktiviteter får förekomma som på något sätt 

kan rubba det förtroendet. Riktlinjer för att underlätta bedömningen och 

hanteringen både när Håbo kommun ger och får sponsring har tagits fram 

enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-09-29 § 97.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 141 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Riktlinjer för sponsring, KS 2017/00558 nr 77404 
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§ 211 Dnr 2017/00604  

Utredning: Skeppet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja utredning av ersättningslokal för 

SPF PRO och Finska föreningen m.fl. 

2. Utredningen ska genomföras i nära samarbete med berörda föreningar. 

3. Ett färdigt förslag ska vara klart i april 2018.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) väckte frågan om utredning avseende en 

ersättningslokal för Skeppet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

oktober 2017.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 142 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljöavdelningen  

Tekniska avdelningen  
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§ 212 Dnr 2017/00561  

Delårsbokslut 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 

redovisade underskott i prognosen för helåret. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens 

verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 11, 3 miljoner kronor i 

investeringsbudget inom kommunstyrelsen till gång- och cykelvägar, 

vägtrumma och dagvattendamm från nio andra investeringar enligt 

specifikation under avsnitt 7.9.3 i delårsbokslutet.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att budgeterad investering i meröppet 

bibliotek istället får avse inventarier på biblioteket.  

4. Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 

kommunfullmäktige.        

Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta 

minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. 

Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och 

resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för samma period 

föregående år. Kommunen har upprättat delårsrapport per 31 augusti med en 

helårsprognos. 

Prognos för året resultat 
Prognosen är att årets resultat blir 23,7 miljoner kronor. Det är 11,7 miljoner 

bättre än det budgeterade resultatet på 12,0 miljoner. Resultatet utgör 2,2 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Två av nämnderna visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos 

eller överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid 

delårsuppföljningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och 

redovisa det till delårsrapporten per augusti. De berörda nämnderna måste 

intensifiera sitt arbete med att åtgärda underskotten. 

Barn- och ungdomsnämndens prognos har försämrat prognosen till under-

skott på 12,6 miljoner kronor jämfört med 7,3 miljoner vid förra uppfölj-

ningen per mars. Underskottet återfinns inom grundskolans verksamhet med 

högre personalkostnader som huvudsaklig orsak. Förvaltningschefen har 
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beslutat att omgående vidta arbete med att analysera organisationen för 

respektive skola. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott med 462 000 kronor 

vilket är en minskning sedan prognosen per mars. Orsaken är främst ändrade 

regler för statlig ersättning för ensamkommande barn.  Kostnader i samband 

med verksamhetsövergång till länsgemensam förvaltning har också uppstått. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott med 2,7 miljoner kronor, främst inom 

de tekniska verksamheterna, kommunens medlemsavgifter, kommungemen-

samma projekt och den gemensamma administrationen. Verksamheter inom 

kultur och livsmiljö prognostiserar underskott med 1,0 miljon kronor. 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott med 3,1 miljoner kronor 

främst till följd av personalvakanser inom flera verksamheter. Det är svårt 

att rekrytera och konsultinsatser ökar främst inom plan och exploatering. 

Socialnämnden prognostiserar överskott med 7,2 mkr, främst till följd av att 

kostnaderna för ensamkommande barn är lägre än ersättningen från 

migrationsverket. Kostnader för missbruksvård har minskat kraftigt vilket 

också bidrar till överskottet. Prognosen är förbättrad från ett underskott med 

100 000 kronor i mars. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar överskott med 2,5 miljoner kronor. 

De största överskotten finns inom köp av hemtjänst, köp av korttidsvård, 

dagverksamhet och köp av särskilt boende. De största underskotten 

redovisas inom den kommunala hemtjänsten och personlig assistans. 

Pensions- och upplupna lönekostnader beräknas överstiga budget med 4 

miljoner kronor. 

Exploatering och reavinster har kostat 2,6 miljoner kronor per 31 augusti 

främst till följd av ersättning till Skokloster Udde AB enligt avtal godkänt i 

kommunstyrelsen. Prognosen för året baseras på detta utfall. 

Senaste skatteintäktsprognosen daterad 2017-08-17 från Sveriges 

kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,0 miljoner 

kronor högre än budget. Då inkluderas välfärdsmiljarden men inte 

byggstimulansbidraget. Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande 

låg och ett överskott om cirka 7,8 miljoner kronor redovisas. 

Investeringar 
Investeringsbudgeten för året uppgår till 216,4 miljoner kronor inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Investeringsbudgeten reviderades ner 

från 348,3 miljoner kronor i samband med delårsuppföljningen i mars, 

främst för att många investeringar senarelagts. Per 31 augusti har 72,1 

miljoner kronor investerats och prognosen är att 152,1 miljoner kommer att 

investeras till årets slut. Av det förväntade överskottet på 64,3 miljoner 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-16  

Kommunstyrelsen  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

kronor planeras 64,2 miljoner överföras till nästa år främst till följd av 

senarelagda investeringar. 

Inom kommunstyrelsens verksamhet föreslås omfördelning av budget inom 

investeringsramen. 

Inom exploateringsverksamheten har 63,8 miljoner kronor investerats per 31 

augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa 

investeringar uppgår till 75,6 mkr vid årets slut. 

Måluppfyllelse 
Flera av nyckelindikatorerna saknar resultat vid delårsuppföljningen vilket 

gör att bedömningen av måluppfyllelsen för helåret 2017 delvis är osäker, 

framförallt inom barn- och utbildningsnämnden. För fem mål saknas data 

för flera avgörande nyckelindikatorer och en bedömning har inte kunna 

göras avseende måluppfyllnad. I övriga fall där en eller flera nyckel-

indikatorer saknar data har bedömningar gjorts men då på en rimlig/låg nivå 

snarare än en överskattning. 

Bedömningen av måluppfyllnad vid delårsrapporteringen pekar på en 

relativt låg måluppfyllnad vid årets slut inom tre av kommunfullmäktiges 

fyra målområden. Dock visar beskrivningarna av nämndernas bedömningar 

på osäkerheter då flera nyckelindikatorer ännu inte är redovisade. En trolig 

utveckling är att ett antal av dessa kommer påverka måluppfyllnaden 

positivt och ytterligare några mål kommer att nås vid årets slut. Endast ett 

fåtal mål bedöms redan nu som ej nåbara vid årets slut. Två av dessa 

återfinns inom målområdet Kvalitativa och effektiva Håbo och handlar om 

Håbo kommun som en attraktiv arbetsgivare. Högst måluppfyllnad finns 

inom målområdet för Hållbara Håbo där fem av sju mål förväntas nås vid 

årets slut. Lägst måluppfyllnad finns inom målområdet Attraktiva Håbo där 

tre av åtta mål förväntas nås vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 143 

Tjänsteskrivelse 2017- 09-14 

Delårsbokslut aug 2017 

Protokoll och delårsbokslut från nämnd 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheterna 

Barn- och utbildningsnämnden  

Överförmyndarnämnden  
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§ 213 Dnr 2017/00612  

Arbetsgrupp för översiktsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag och beslutar därmed att 

inte tillsätta en arbetsgrupp för att gå igenom översiktsplanen inför politisk 

behandling.  

Sammanfattning  

Christian Nordberg (MP) väckte ett ärende avseende att bilda en arbetsgrupp 

för att gå igenom översiktsplanen inför politisk behandling på 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober 2017.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 146 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag 

och därmed beslutar att inte tillsätta en arbetsgrupp för att gå igenom 

översiktsplanen inför politisk behandling.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Owe Fröjds (Båp) förslag och finner att så sker.  
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§ 214 Dnr 2015/00286  

Markanvisning för Bovieran 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att begära att Bovieran inkommer med svar 

avseende kommunens erbjudande om markanvisning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att svar ska inkomma senast till nästa 

kommunstyrelse. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att begära att Bovieran inkommer med 

tidsplan på önskad byggstart.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om markanvisning Bovieran då inget svar 

angående erbjudandet om markanvisning inkommit.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att:  

- Begära att Bovieran inkommer med svar avseende kommunens erbjudande 

om markanvisning. 

- Svar ska inkomma senast till nästa kommunstyrelse. 

- Begära att Bovieran inkommer med tidsplan på önskad byggstart.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med Owe Fröjds (Båp) förslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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