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Tid och plats Kl. 14:00-15:55 måndagen den 8 februari 2016, Övergransalen, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Leif Zetterberg (C) 
Christian Nordberg (MP) 
Håkan Welin (L) §§ 7-19 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Sabine Noresson (MP) tjänstgör under §§ 1-6 
Bengt Björkman (SD) 
Leif Lindqvist (V) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef 
Johan Utter, tf. kanslichef 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef 
Anna Darpe, Avfallschef  
 

  

Justering  
Justerare Christian Nordberg (MP) och Eva Staake (S) 

Tid och plats Torsdagen den 11 februari 2016 

Justerade paragrafer §§ 1-19 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  
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§ 1 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Christian Nordberg (MP) och Eva Staake (S) till 
justerare av dagens protokoll. Dag för justering är torsdagen den 11 februari. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning utan ändringar.  

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

______________ 
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§ 2 Dnr 62701  

Informationer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information: 

Kommundirektören har utsett ekonomichef och tillika administrativ chef 
Vipul Vithlani till vice kommundirektör, vilket innebär att Vipul efter 
uppdrag från kommundirektören bl.a. kan representera kommunen i olika 
sammanhang. 

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande kommer efter varje 
kommunstyrelsesammanträde att bjuda in medarbetarna för att informera 
om de beslut som tagits. Träffen filmas och läggs upp på intranätet. 

Resultaten från mätningarna i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har 
kommit och kommunen analyserar dessa just nu. Resultatet i sin helhet 
kommer publiceras inom kort. Sammanfattningsvis så ser det generellt 
mycket bra ut för Håbo kommun i mätningen.  

En utredning har startats som rör hur och var medarbetarna i framtiden ska 
ha sina arbetsplatser. En idé är att kommunen ska ställa om till s.k. 
aktivitetsbaserade kontor.  

Kommundirektören har börjat arbeta med att synliggöra för medarbetarna 
vad det innebär att jobba i en politiskt styrd organisation samt hur strukturen 
ser ut med kommunens ledningsgrupper. 

Teknisk chef Lars-Inge Larsson lämnar följande information: 

Information ges om de två byggnader som kommunen köpt in med syftet att 
skapa platser för ensamkommande flyktingbarn samt om de kalkyler som 
börjat tas fram för anpassning av lokalerna.  

Tf. kanslichef Johan Utter lämnar följande information: 

Digitaliseringen av kommunens ärendehantering fortsätter. Inom kort 
kommer samtliga förtroendevalda att få en @habo.se-adress och arbetet med 
införande av iPads till de förtroendevalda i kommunfullmäktige ska snart ta 
sin början. 

Ekonomichef Vipul Vithlani lämnar följande information: 

Muntlig information ges om kommunens bokslut för år 2015.  
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§ 3 Dnr 2015/00330  

Redovisning av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av aktuella protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 
2015-11-23: 

Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2015-11-18 

Protokoll från Samordningsförbundet 2015-09-18 

Protokoll från Håbohus AB 2015-11-25 

Protokoll från Håbohus AB 2015-11-12 

Protokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2015-12-01   

Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2015-11-26 

Minnesanteckning från Ungdomsrådet 2015-11-11 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll, enligt ovan.  

______________ 
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§ 4 Dnr 2015/00347  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2015-11-13 – 2016-01-29 föreligger:  

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen  
Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Anställningsbeslut/Anställningsinformation 
Förteckning över delegationsbeslut, övriga kommunstyrelsens förvaltning  
Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut november 2015 
Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut december 2015 
Förteckning över upphandlingsenhetens delegationsbeslut januari 2016 
Förteckning över delegationsbeslut, övriga KS förvaltning - 
Parkeringstillstånd 

______________ 
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§ 5 Dnr 2015/00369  

Utbetalning av partistöd för 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt 
följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 
 
Moderaterna (M)  201 620 kr 
 
Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 
 
Centerpartiet (C)  77 090 kr 
 
Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 
 
Liberalerna (L)  59 300 kr 
 
Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 
 
Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 
 
Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 
dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 
år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars 
efter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Kommunallagen stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om 
utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare 
har utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2016.  

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur 
partistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2016.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  

__________ 
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§ 6 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för 
motioner, medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 
med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 
utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras 
verkställighetsgraden i tretton beslut, varav tre är att betrakta som 
verkställda. Av resterande tio ärenden kommer hälften sannolikt att 
verkställas under 2016. Ett flertal av de icke verkställda ärendena har även 
återrapporterats tidigare år. Då flera ärenden alltså blivit liggande utan att 
verkställas krävs en plan för hur kommunen ska gå vidare med dessa 
ärenden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 2015-12-01 
Uppföljning 2015-11-30 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 7 Dnr 2014/00098  

Motion om inrättandet av ett råd för integration, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 
av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 
och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 
samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i 
rådet väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett 
integrationsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som 
representerar olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 
övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 
integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 
dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några 
föreningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte 
heller en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan 
väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 
ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också 
fortsätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock 
inte motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte 
finns något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration 
Motion 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 8 Dnr 2015/00358  

Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför 
viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-
11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 
medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 
för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre 
insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 
viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige 
fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 
Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det 
inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så 
mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på 
kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via 
kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med 
samtliga handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid 
anslagstavlan, vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt 
via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta 
kommunen direkt i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om 
möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige samt läsa de handlingar som ligger till grund för 
besluten.  

Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 
handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens 
politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att 
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poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i 
Sverige, överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de 
förtroendevalda politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte 
nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar 
vid kommande allmänna val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera 
möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. 
Medborgare kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den 
kommunala revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna 
kontinuerligt av media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens 
interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen 
och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte 
beviljas för enskilda förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda 
politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 
förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 
juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt 
strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän 
förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2015-12-04 

______________ 
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§ 9 Dnr 2015/00167  

Medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med 
frivilligorganisationer inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 
för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 
att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 
inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 
ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden 
utesluter inte åtgärder i framtiden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2015-04-07 
Socialnämnden 2015-10-28 § 184 

______________ 
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§ 10 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 
förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 
fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 
kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 
verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 
varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 
redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 
marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på bordläggning av ärendet med motiveringen att 
partigrupperna behöver mer tid att behandla ärendet. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska bordläggas eller avgöras 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

______________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 11 Dnr 2016/00009  

Tidplan för budget och målarbete för 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för mål- och budgetarbetet inför 
2017 med tillägg enligt nedanstående. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att inkomma med 
protokoll med beslut om nämndmål för 2017 till kommunstyrelsen senast 
den 13 maj 2016.  

Sammanfattning  
För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigare-
läggs tjänstemännens del av processen för framtagande av Budget 2017 
jämfört med tidigare år.  

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 
nämnd har i uppdrag att se över nämndsmål för år 2017 och inkomma med 
protokoll med beslutade nämndsmål till kommunstyrelsen senast den 13 maj 
2016. 

Verksamhetsanalyser genomförs redan i februari för att ligga till grund för 
kommundirektörens budgetförslag som finns klart för distribution till 
samtliga politiker senast den 31 mars. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en 
analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov, 
förändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 
Struktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Under april 
finns tjänstemän till förfogande för stöd i framtagande av politiska förslag 
till Budget 2017.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 
maj. Budget för år 2017 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse 
Tidplan för mål- och budgetprocess 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att det i tidsplanen läggs in en postom avstämning 
till kommunstyrelsen den 5 september. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller tilläggsyrkandet 
från Owe Fröjd (Båp) och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen – för åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 12 Dnr 2016/00010  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande frågor 
2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare 
Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare 
Johan Utter 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att tillse att 
namnteckningsprov finns för utsedda firmatecknare. 

Sammanfattning  
Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 
kommunstyrelsen 2015-08-31, § 145 

Sedan dess har vissa förändringar skett i den förvaltningsorganisation som 
är underställd kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att namnteckningsprov görs för alla utsedda 
firmatecknare.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller tilläggsyrkandet 
från Liselotte Grahn Elg (M) och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen – för åtgärd 
Firmatecknare 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 13 Dnr 2015/00257  

Val av arbetsgrupp för revidering av Håbo kommuns 
arvodesregler 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser partiernas gruppledare till arbetsgrupp för 
utvärdering och revidering av Håbo kommuns arvodesregler. 
Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande.  

Sammanfattning  
I samband med att de nya arvodesreglerna inför den nya mandatperioden 
antogs (KF 2014-12-15 § 76) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
reglerna och återkomma till fullmäktige senast i juni 2016. Ett första 
sonderande möte har hållits för att fånga upp vad som har fungerat bra och 
vad som har fungerat mindre bra med de nya reglerna. Arbetet bör nu 
fortsätta i en formellt utsedd politisk arbetsgrupp som med stöd av 
kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra utvärderingen och komma 
med förslag till revideringar där det anses behövas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

__________ 

Beslutet skickas till 
Gruppledarna 

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 14 Dnr 2015/00177  

Kulturföreningsrådet, förfrågan om att bli remissorgan 
i kulturfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår förslaget att de samverkande kulturföreningarna 
ska utgöra remissinstans.  

Sammanfattning  
I många kommuner har det bildats föreningsråd med ansvar och uppdrag att 
utveckla kommunens gemensamma föreningsliv samt utgöra kontaktorgan 
mellan föreningsliv och kommunen. Ett föreningsråd utgör ett slags 
paraplyorganisation för alla representerade föreningar. Exempel på ett 
föreningsråds uppgift är att förse föreningslivet med information om bidrag, 
bistå vid ansökningar, bedriva diskussioner och möten, stödja och stimulera 
lokala föreningar samt utgöra remissinstans. 

Ett antal av Håbos kulturföreningar har bildat en samverkansgrupp kallat 
”Kulturföreningsrådet” och denna samverkansgrupp har inkommit med en 
förfrågan om att utgöra formell remissinstans i ärenden gällande kultur- 
samt miljö- och byggnadsfrågor. Dock utgör samverkansgruppen inte ett 
föreningsråd i formell mening utan en på eget initiativ bildad intressegrupp. 
Mot denna bakgrund bör inte samverkansgruppen ges funktionen som 
formell remissinstans. Dock är det angeläget att fortsätta det goda samarbete 
och informationsutbyte mellan kommunen och samverkansgruppen som 
redan är etablerat och pågående.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-01-27 
Tjänsteskrivelse 2015-10-26 
Förfrågan 2015-05-29 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kulturföreningsrådet 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 15 Dnr 2015/00245  

Information om nattvandringsersättning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210) har bett 
kommunstyrelsens förvaltning se över möjligheten hur nattvandringen kan 
förbättras med avseende på de förbättringsområden som redovisats vid 
mötet.  

1. Vuxenvandring senare på kvällen/natten samt lokal.   
2. Hot och våld utbildning samt utbildning i första hjälpen.  
3. Försäkring för vuxenvandrare  
4. Samt att förvaltningen uppdras att undersöka huruvida kommunens 
tidigare avtal med Håbo FF avseende nattvandringsinsattser som ersättning 
för övertagande av skuld fortfarande är giltigt och återkomma till 
kommunstyrelsen med information om detta och hur det påverkar eventuella 
utbetalningar till klubben.  

Information om ovan nämnda frågor framgår av tjänsteskrivelsen 
"Information om nattvandringsersättning" med diarienummer KS 
2015/00245 nr 62992.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 
Tjänsteskrivelse 
Protokoll från Kommunstyrelsen (2015-08-31, KS § 131 KS 2015/210)  

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 16 Dnr 2016/00007  

Samverkansavtal: Tryggare Uppsala län 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun tecknar avtal som 
huvudintressent i Tryggare Uppsala län under 2016.  

Sammanfattning  
Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för Håbo kommuns del i 
Tryggare Uppsala län under 2016. Det innebär att ett bidrag utbetalas till 
Tryggare Uppsala län med 30 000 kronor. Håbo kommun förbinder sig att 
medverka i styrgrupp, sprida information om verksamheten och vid behov 
ingå i samverkansgrupper i syfte att tillsammans med berörda aktörer arbeta 
med trygghetsskapande, brottsförebyggande och brottsofferstödjande 
insatser i samverkan.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-01-27 
Tjänsteskrivelse 
Samverkansavtal 2016 Håbo kommun.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljöavdelningen – För åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 17 Dnr 2015/00282  

Avfallsföreskrifter, mindre ändring 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förtydliganden och revideringar i 
avfallsföreskrifterna, att gälla från 1 mars 2016.  

Sammanfattning  
Dokumentet behöver revideras eftersom Miljö- och tekniknämnden och 
Miljö- och teknikförvaltningen har övergått till Kommunstyrelsen och 
Kommunstyrelsens förvaltning samt att Tillståndsnämnden numera 
benämns Bygg- och miljönämnden. 

Matavfallsinsamlingen är helt införd, inaktuell text och tabeller tas bort. 

Förtydligande av text i bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar, samt 
bilaga 2, Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall har lagts till.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2015-11-10 
Tjänsteskrivelse 
Utdrag ur avfallsföreskrifter – bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutet revideras att gälla från 1 mars istället för 
1 januari. 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
ändringsförslaget från Owe Fröjd (Båp) och finner att så sker.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt bifaller 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker.  

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 18 Dnr 2015/00343  

Granskning av fakturor för VA-investeringar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar på 
revisionens frågor och påpekanden.  

Sammanfattning  
Kommunens revisorer har granskat VA-enhetens fakturor för VA-
investeringar. Granskningen visade följande: 

Det saknas underlag i ekonomisystemet till vissa VA-fakturor 

De fakturor som stickprovis granskats är generellt utförliga och innehåller 
såväl beställning som dagboksanteckningar med mer. 

Det är svårt att bedöma om projektets totalkostnad mot entreprenör är 
rimliga avseende nedlagd tid. Revisorerna önskar veta hur kommunstyrelsen 
säkerställer att utbetalda ersättningar är rimliga i projekt 618, 
Kärrsångarvägen 1. 

Underlagen till fakturorna har sparats i särskilda, för ändamålet skapade 
mappar för projekten. Mapparna har legat i VA-enhetens mappstruktur. 
Fakturorna har granskats mot underlagen för projektet. En ny rutin har nu 
upprättats, där fakturaunderlaget skannas in av granskaren och följer med 
fakturan. Rutinen säkerställer att underlaget finns i ekonomisystemet. 

VA-enheten är beställare av projekten och ansvarar för att en kontinuerlig 
dialog och granskning av projekten sker. Det gäller ekonomiskt, utförande 
och tidsåtgång. 

I projekt 618, Kärrsångarvägen 1, gäller projektet en vattenläcka som 
uppstår 2015-01-12 på kvällen. Projektet tog betydligt längre än vad som är 
brukligt, på grund av felaktigheter i VA-enhetens kartsystem. Ventiler som, 
enligt kartan, skulle stänga av ledningen, var inte i drift eller var ur funktion. 
Ett betydligt större område blev således utan vatten. Arbetet skedde på 
jourtid vilket därmed kraftigt fördyrar projektet. Under arbetet, upptäcktes 
en servisventil som var ur funktion, vilken också byttes. Vattenläckor är alla 
olika och ett överslag på hur mycket det kan kosta är därför svårt. 
Förutsättningarna skiljer sig markant från den ena läckan till den andra. 
Fakturaunderlagen bifogas.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse, 2016-01-12 
Revisionsrapport, Intern kontroll av investeringar 
Fakturaunderlag 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 19 Dnr 2015/00048  

Avfallsplan 2016-2025 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar Avfallsplan 2016-2025 att gälla från 1 mars 
2016.  

Sammanfattning  
Sveriges kommuner har enligt 15 kap, 11§ i Miljöbalken (SFS 1998:808) en 
skyldighet att ta fram renhållningsordning som består av en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument som påverkar 
och påverkas av andra kommunala planer och program. Avfallsplanen ska 
enligt Miljöbalken ställas ut i 30 dagar för synpunkter från allmänheten 
innan planen antas av Kommunfullmäktige.  

Avfallshanteringen är en viktig del av samhället och påverkar både 
infrastruktur, människors hälsa samt miljön. Håbo kommun vill skapa 
förutsättningar för en hållbar avfallshantering och arbeta i riktning mot 
visionen: År 2025 har vi alla i Håbo kommun en god kännedom om 
avfallsminimering och avfallshanteringen sker utan miljöpåverkan och 
avfall betraktas som en resurs. 

För att avfallshanteringen ska fungera utan större negativ påverkan på 
miljön och samhället har Håbo kommun tagit fram sex långsiktiga mål:  

1. Förebygga uppkomsten av avfall 

2. Öka återanvändningen  

3. Öka materialåtervinningen 

4. Minska mängden avfall till energiåtervinning  

5. Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i den kommunala 
planeringsprocessen 

6. Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god 
service 

Avfallsplanens mål bygger på EU: s avfallshierarki, Håbo kommuns Vision 
2030 och Miljöstrategin. Målen bidrar även till de nationella miljömålen. 
Avfallsplanen riktar sig till alla inom Håbo kommun: medborgare och 
verksamheter som producerar avfall, politiker, tjänstemän samt 
intresseorganisationer.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-02-08  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanen kommer att ske vart fjärde år. 
Delmålen följs upp årligen och redovisas i årsredovisningen. Genomförande 
av avfallsplanen 2016-2025 bedöms medföra ökad utsortering av matavfall, 
förpackningar och returpapper samt ökad materialåtervinning av avfall på 
återvinningscentralen.  

Avfallsplan 2016-2025 ställdes ut under perioden 30/11-31/12 2015. Det har 
inkommit fem yttranden. I bilaga 1, daterad 2016-01-11, redovisas inkomna 
yttranden i datum ordning och efter varje yttrande kommer avfallsenhetens 
svar i löpande text.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-01-26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 
Redovisning av yttranden och svar, daterad 2016-01-11  
Inkomna yttranden  
Avfallsplan 2016-2025  
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12 

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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