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§ 50   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Eva Staake (S) och Christian Nordberg (MP) till 
justerare av dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast torsdagen den 
14 april. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 
tillägg: 

- Turordning för inkallande av ersättare i bolagen. (Övriga ärenden) 

- Skrivelse från KPR angående Pomona. (Övriga ärenden) 

- Upphandlingen av parkeringsövervakningen. (Övriga ärenden) 

- Deltagande på Mälardalsrådets Mälarting. (Eget ärende) 

- Tilldelning av Jan Fridegårdspriset 2016. (Eget ärende) 

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

______________ 
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§ 51   

Besök från Moelven Byggmodul AB 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
David Öberg, marknadschef på Moelven Byggmodul AB, informerar om 
konceptet rationellt byggande som kortfattat innebär byggande med färdiga 
moduler.  

______________ 
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§ 52 Dnr 2016/00247  

Jan Fridegårdpriset 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Helene Rådberg 2016 års Jan 
Fridegårdpris.  

Sammanfattning  
Juryn för utdelning av Jan Fridegårdspriset, genom ordförande Mats 
Lundborg, nominerar Helene Rådberg till 2016 års Jan Fridegårdspris med 
följande motivering: 

"Helene Rådberg får priset för hur hon genom språklig lekfullhet skildrar ett 
samhälle med sociala brister. Oavsett om hon gestaltar en mor, en bruksort 
eller alltför långa arbetsdagar i barnomsorgen så är politiken, de egna 
erfarenheterna och kroppen synligt sammanflätade. Att läsa Rådberg är att 
drabbas mitt i vardagen."  

Beslutsunderlag 
Juryns nominering 

______________ 
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§ 53 Dnr 62701  

Informationer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall lämnar följande information: 

- Plan- och priolistan gås igenom.  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 54 Dnr 66851  

Deltagande i Mälardalsrådets Mälarting 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) 
deltar på Mälardalsrådets rådsmöte dag 2, den 27 maj. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Leif Zetterberg (C) deltar på 
Mälardalsrådets båda dagar, den 26-27 maj, med övernattning. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att Lars-Göran Bromander (S) deltar på 
Mälardalsrådets konferensdag den 26 maj.  

Sammanfattning  
Mälardalsrådets Mälarting äger rum 26 – 27 maj i Västerås. Den 26 maj är 
det konferensdag med temat Framtidens infrastruktur och den 27 maj äger 
rådsmötet rum. 

______________ 
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§ 55 Dnr 2015/00315  

Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-
sträcka på den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att 
utreda hur lokala trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till 
sträckningen av de säkra skolvägarna och kommunens förskolor.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) och Linnéa Bjuhr (SD), har inkommit med en 
motion avseende införande av 30 km/h på den del av Åsleden där Äppelbo 
och Täppans förskola ligger.  

Tekniska avdelningen har tidigare inte specifikt infört 30 km/h utanför 
förskolor. De flesta förskolorna ligger i bostadsområden som har 30 km/h 
inom hela området och det är därför det är 30 km/h utanför dessa. Däremot 
så har kommunen 30 km/h, hela eller del av dagen, utanför kommunens 
skolor.  

Inom det ordinarie arbetet med översyn av hastigheter på det kommunala 
vägnätet planerar Tekniska avdelningen att föreslå avvikelse från 
bashastigheten på hela Åsleden och begränsa hastigheten till 40 km/h.  

I ett projekt tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreder 
och skapar Tekniska avdelningen säkra skolvägar. Projektets mål är att 
identifiera lämpliga skolvägar, göra dessa trafiksäkra och trygga samt 
informera om och rekommendera föräldrar och barn om dessa.  
 
Tekniska avdelningen föreslår att motion avseende införande av 30 km/h på 
den del av Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger avslås och att  
avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala trafikföreskrifter ska 
utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och i 
samband med detta ta hänsyn till motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-29 
Motion, daterad 2015-11-15 
Tjänsteskrivelse, 2016-03-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Bromander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

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

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets 
förslag och finner att så sker.  

Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för Lars-Göran Bromanders (S) yrkande, 
reserverar sig Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake 
(S), Fredrik Anderstedt (S) och Werner Schubert (S). Skriftlig reservation 
inlämnas. (bilaga)  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
 
 



Reservation från S pga att beslutet består av två punkter. Se texten nedan. Genom en sådan 
beslutsordning förgriper beslutspunkt 1 beslutet i punkt 2. Lämpligen utreder man innan man 
beslutar och inte tvärtom. 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen om införande av 30-sträcka på den del av 
Åsleden där Äppelbo och Täppans förskola ligger. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska avdelningen får i uppdrag att utreda hur lokala 
trafikföreskrifter ska utformas med hänsyn taget till sträckningen av de säkra skolvägarna och 
kommunens förskolor. .  
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§ 56 Dnr 62699  

Besök från Överförmyndarförvaltningen i Uppsala 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ida Hellrup och Bo Frändén samt nämndordförande Bertil Brunn från 
överförmyndarförvaltningen i Uppsala besöker kommunstyrelsen för att 
informera om sin verksamhet samt för att diskutera förutsättningarna för ett 
eventuellt framtida samarbete.  

______________ 
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§ 57 Dnr 2015/00318  

Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för närmare utredning och 
redovisning av vilka konsekvenser ett eventuellt bifall till motionen skulle 
medföra.  

Sammanfattning  
Bengt Björkman (SD) och Kristian Leinonen (SD) har inkommit med en 
motion avseende förbud mot all tung trafik med släp på Kraftleden mellan 
Skörbyleden och Kalmarleden.  

Tekniska avdelningen har trafikmätningar av tung trafik med släp från 2011 
och trafikmätningar av tung trafik oavsett med eller utan släp från 2011 samt 
2015. I mätningen från 2011 framgår det att Kraftleden har en 
årsdygnsmedeltrafik på vardagar (ÅDT vardag) på nämnd sträcka på 31 
stycken tunga fordon med släp, vilket är 0,57 % av den totala 
fordonstrafiken. På helgerna förekommer nästan ingen trafik med tunga 
fordon med släp.   

Beslutsunderlag 
Motion, 2015-11-17 
Bilaga Trafikmätning i Bålsta, 2016-02-29  
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Bromander (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska 
återremitteras med motiveringen att konsekvenserna av ett bifall behöver 
utredas närmare. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

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

Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för tekniska utskottets förslag att bifalla 
motionen, reserverar sig Christian Nordberg (MP) och Bengt Björkman 
(SD).  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
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§ 58 Dnr 2016/00194  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2016-04-11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-
14: 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2016-03-16 
Protokoll från kommunala handikapprådet 2016-03-16 

Beslutsunderlag 
Protokoll, enligt ovan 

______________ 
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§ 59 Dnr 2016/00195  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2016-03-04 – 2016-04-04 föreligger: 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten  
Kommunstyrelsens förvaltning  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen 
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 kommunstyrelsen 2016-03-04 – 2016-04-04 
Delegationsbeslut Upphandlingsenheten mars 2016 

______________ 
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§ 60 Dnr 2016/00126  

Årsredovisning 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för år 2015, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2015 till 
kommunens revisorer. 

3. Kommunstyrelsen överlämnar följande förslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning för år 2015: 

Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering på 26 912 tkr av pågående 
investeringar till år 2016, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 17 914 tkr 
Exploateringsverksamhet 1 303 tkr 
Avfallsverksamhet 230 tkr 
Vattenverket 7 465 tkr 

Sammanfattning  
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2015, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2016. 

I 2015 års bokslut uppgår koncernens resultat till cirka 44,0 (27,4) mkr, 
vilket är cirka 16,6 (20,8) mkr bättre än föregående år. Eliminering av 
koncerninterna poster har gjorts i den sammanställda redovisningen, bland 
annat har markköp från Håbo Marknads AB och återbetalningen av villkorat 
aktieägartillskott eliminerats. 

Kommunens redovisade resultat är 48,9 (16,9) mkr, vilket är 32,0 mkr bättre 
än föregående år. De kommunala bolagen redovisar ett positivt resultat på 
sammanlagt drygt 22,4 (10,7) mkr, varav Håbohus AB 13,3 (9,5) mkr och 
Håbo Marknads AB 9,0 (1,2) mkr. Räddningstjänsten redovisar ett 
underskott på cirka 0,8 (-1,6) mkr, varav Håbo kommuns andel är cirka 0,3 
mkr. 

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott om 21,3 mkr. 
Kommunstyrelsens lämnade ett överskott om 7,2 mkr, Barn- och 
utbildningsnämnden 6,3 mkr, socialnämnd 3,4 mkr, Bygg- och miljönämnd 
ca 2,5 och vård- och omsorgsnämnd 1,3 mkr. 
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Under året uppfyllde nämnderna 21 av 33 mål, vilket motsvarar en 
måluppfyllnad om 64 %.  

Kommunen uppfyllde de finansiella målen för år 2015 med god marginal. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 84 mkr mot budgeterade ca 103,0 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 19,1 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 17,9 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2016.  

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 14,4 mkr, utfallet blev ca 6,7 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 7,7 mkr, vilket begärs ombudgeteras till år 2016 för pågående 
investeringsprojekt.  

Utfallet för investeringar inom exploateringsverksamhet uppgår till 15,4 
mkr mot budgeterade ca 16,7 mkr. Överskottet om 1,3 mkr avser pågående 
projekt och begärs ombudgeteras till år 2016.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning år 2015 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
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§ 61 Dnr 2016/00002  

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2016 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande 
delegationsordning (KS 2014/158, antagen KS 2014-11-24 § 154) 

3. Kommunstyrelsen beslutar att förfrågningsunderlag till upphandling, vid 
behov bör godkännas av ansvarigt utskott, i enlighet med fastställd 
delegationsordning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över löpande och minst en 
gång per år. Kommunstyrelsens förvaltning har vid den årliga översynen 
ansett att revideringsbehovet har varit så pass stort att ett förslag till ny 
delegationsordning har tagits fram. Nu gällande delegationsordningen är 
inte anpassad för kommunstyrelsens nuvarande organisation och delegation 
har saknats till kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och 
livsmiljöutskott. 

Den största förändringen är alltså att tekniska utskottet och kultur- och 
livsmiljöutskottet nu ges delegation inom några områden. Förutom detta har 
delegationsordningen aktualiserats avseende bl.a. tjänstebeteckningar. Några 
”standarddelegationer” som återfinns i de flesta kommuners 
delegationsordningar har lagts till och delegationsordningen har också 
förtydligats på flertalet områden. 

Delegationsordningen har varit ute på remiss till kommunstyrelsens 
avdelningar och inkomna synpunkter har efter avvägning arbetats in i 
förslaget till ny delegationsordning.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottet 2016-03-30 
Tekniska utskottet 2016-03-29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ny delegationsordning  
Nu gällande delegationsordning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg 
enligt tekniska utskottets förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag, med tillägg enligt tekniska utskottets förslag, och 
finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Övriga delegater 
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§ 62 Dnr 2016/00113  

Uppföljning av internkontroll 2015 för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2015 
avseende kommunstyrelsens verksamheter.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har identifierat nio 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 2016. Det samlade överskottet 
jämfört med budget för nämndverksamheten är 21,4 mkr vid bokslut. Vid 
delårsbokslutet prognostiserades 1 mkr i underskott. Det är positivt att det 
blev ett överskott vid årets slut, men prognos säkerheten måste förbättras för 
att ge bättre beslutsunderlag under året. Vid kontroll av fakturahantering 
(leverantörsfakturor, resor, utbildning, representation och First Card) har 
vissa brister uppmärksammats och kunnat åtgärdas genom kompletterande 
underlag eller attest av överordnad chef. I ett fåtal fall har inte kvitto 
inkommit och motsvarande belopp har då dragits från lön. Verkställigheten 
av politiskt fattade beslut kontrollerades och kontrollen visar att graden av 
verkställigheten skiftar. Åtgärder och fortsatt kontroll kommer att ske under 
2016.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 KS  nr 66267 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kvalitetssamordnaren 
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§ 63 Dnr 2014/00121  

Svar på motion: "Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bevilja motionen, med hänvisning 
till förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet 
av cykelfrämjande åtgärder i kommunen.  

Sammanfattning  
Lisbeth Bolin (C) och Ralph Abrahamsson (M) föreslår i sin motion ”Cykla 
i Håbo – hela Håbo cyklar” att en cykelstrategi för kommunen ska tas fram, 
att samverkan med angränsande kommuner ska utvecklas för att använda 
Ekolsunds banvall som cykelväg samt att Marknadsbolaget ska få i uppdrag 
att marknadsföra Håbo som cykelkommun. Förvaltningens bedömning är att 
cykelfrågorna i kommunen behöver prioriteras men att behovet av åtgärder 
när det gäller cykling i första hand behöver utredas vidare. Motionen 
beviljas därför delvis genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
behovet av cykelfrämjande åtgärder. Förslaget rörande Ekolsunds banvall 
har redan behandlats av kommunstyrelsen i ärende 2014/00175.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Motion (2014/00121) ”Cykla i Håbo – hela Håbo cyklar”.  
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-23 § 209 om förslag angående 
utveckling av Ekolsunds banvall (diarienummer 2014/00175)  

______________ 
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§ 64 Dnr 2014/00073  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat tematiskt tillägg till 
översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att i arbetet med den nya översiktsplanen även 
beakta möjligheten till ytterligare LIS-områden.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen pekar ut 
så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 
Framtagandet av LIS-områden samt inriktning för lämplig utveckling inom 
dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga planeringen. 

Planen redovisar fyra LIS-områden, utvecklingsförslag inom dessa samt två 
möjliga framtida LIS-områden. LIS-områdena är belägna i Skokloster, vid 
Skokloster slott, Övergran samt Sånka. De två möjliga framtida områdena 
ligger vid Lilla Ullfjärdens västra strand samt vid Biskops Arnö.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Antagandehandling LIS 
Utställningsutlåtande LIS  
Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Uppsala län 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Nordberg (MP) yrkar att LIS-område 4.1, Skokloster, ska utgå. 
Området är redan högexploaterat med betydande bebyggelse. Mycket 
planlagd mark finns redan för fortsatt exploatering i området.  
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Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller 
beslutspunkten om att möjligheten till nya LIS-områden ska beaktas i 
översiktsplanen. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag att anta tematiskt tillägg till översiktsplanen eller Christian 
Nordbergs (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag.  

Reservation 
Mot beslutet, och till förmån för eget yrkande, reserverar sig Christian 
Nordberg (MP).  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 65 Dnr 2016/00168  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling 
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas. 

Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts 2015 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela 
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre inriktningar 
och tio målsättningar. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala 
bolagen har haft mål finns redovisat. Ett nyckeltal för respektive inriktning 
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. 

I två av tre inriktningar, fossilbränslefri kommun och giftfri och 
resurseffektiv kommun, har många åtgärder utförts under 2015 och den 
kommunala organisationen kan visa på positiva resultat som går i linje med 
miljöstrategin. I den tredje inriktningen, naturmiljöer med mångfald, har ett 
mindre antal åtgärder utförts. Bygg- och miljöförvaltningen kan konstatera 
att det finns mycket som genomförts inom kommunens och bolagens 
verksamheter som ligger i linje med miljöstrategin.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2015 
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 2015-
02-23 §6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443 

______________ 
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§ 66 Dnr 2016/00193  

Försäljning av del av Bista 3:18 och 1:163 samt 
arrendeavtal för del av Amerika 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal för del av Bista 3:18 
och del av Bista 1:163 samt arrendeavtal för del av Amerika 1:1.  

Sammanfattning  
Ett köpeavtal mellan säljaren Håbo kommun och köparen Visionsbolaget S 
2242 AB (under namnändring till ME Fastighet AB) har upprättats i syfte 
att överlåta ca 4 090 kvm av Bista 3:18 och Bista 1:168 på köparen för en 
köpeskilling om cirka 2 863 000 kr. Området ska avstyckas från Bista 3:18 
och 1:168 genom lantmäteriförrättning. Köparen medges, om så önskas, 
tillträde till området innan beslutet om fastighetsbildning vunnit laga kraft 
under förutsättning att köpeskillingen betalats och bygglov beviljats. Håbo 
kommun upplåter genom lägenhetsarrende ca 2 800 kvm av fastigheten 
Amerika 1:1 till bolaget för uppställning av fordon.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal för del av Bista 3:18 och 1:168 samt Arrendeavtal för 
Amerika 1:1. 
Kartbilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Köparen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
VA-enheten 
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§ 67 Dnr 2015/00058  

Tillägg till detaljplan K8 Torresta 1:4 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till detaljplan K8 Torresta 1:4 
m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

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

Bebyggelsen i planområdet skiljer sig från det som medges i gällande 
detaljplan K8 Torresta 1:4 m.fl. Anledningen till dessa skillnader beror på 
att det tidigare funnits större möjligheter att bevilja bygglov för hus som 
avviker från detaljplanens bestämmelser än vad som är möjligt idag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta med planbestämmelser och planbeskrivningen 
Granskningsutlåtande 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 68 Dnr 2015/00321  

Planuppdrag: Detaljplan för Skogsbrynets förskola, 
Eneby 1:55 och 1:61 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om det inte 
finns en lagakraftvunnen detaljplan inom två år.  

Sammanfattning  
Som ett steg i en övergripande omvandling av tillfälliga paviljonger till 
permanenta byggnader föreslås förskolan Skogsbrynet utvidgas från fyra till 
åtta avdelningar. Förslaget innebär uppförande av en ny byggnad i två 
våningar på cirka 1 250 m2 samt att delar av skogsområdet tas i anspråk 
som gårdsyta. Gällande detaljplan behöver därför anpassas med utökat 
område och utökad byggrätt. 

Kommunen har på ett flertal platser byggt ut förskolor och skolor med 
tillfälliga paviljonger. Det finns en vilja från fastighetsenheten och barn- och 
utbildningsförvaltningen att succesivt omvandla de paviljongerna till 
permanenta lösningar. I och med en sådan omvandling finns möjligheten att 
se över vilka platser som lämpar sig bäst.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Start PM - Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 69 Dnr 2016/00205  

Återtagande av planuppdrag: Detaljplan Väppeby 7:4  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag 
gällande Väppeby 7:4 mot bakgrund av redovisade orsaker.  

Sammanfattning  
Miljö och tekniknämnden lämnade 2006 planuppdrag för att pröva 
förutsättningar för nya bostäder på fastigheten Väppeby 7:4. Inget planavtal 
finns, sökande har idag avlidit och nuvarande fastighetsägare har inget 
intresse av planläggning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 70 Dnr 2011/00134  

Återtagande av planuppdrag: Detaljplan för Bålsta 
1:614, Ullevivägen, förskola 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag för 
detaljplan för Bålsta 1:614, Ullevivägen, förskola. Detta mot bakgrund av 
redovisade orsaker.  

Sammanfattning  
Arbetet med detaljplan för förskola vid Ullevivägen har sedan granskningen 
februari 2009 varit vilande. Barn- och utbildningsförvaltningen har i 
februari 2016 utryckt att de inte längre är intresserade av en förskola i den 
delen av Bålsta. Arbetet med planen föreslås därför avbrytas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska läggas vilande istället för att återtas, 
då en större genomlysning av behoven av förskolor i kommunen behöver 
göras.  

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

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: 

Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.  
Nej-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Leif 
Zetterberg (C), Christian Nordberg (MP), Tommy Rosenkvist (M), Fred 
Rydberg (KD) och Bengt Björkman (SD). 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 
Staake (S), Helene Cranser (S), Werner Schubert (S) och Owe Fröjd (Båp). 

Röstningen utfaller alltså med 7 Ja-röster och 6 Nej-röster, därmed bifaller 
kommunstyrelsen förvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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§ 71 Dnr 2016/00204  

Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt 
fyllnadsval 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Akasya Randhav (S) från uppdraget som 
ungdomspolitiker/ledamot i ungdomsrådet. 

2. Kommunstyrelsens utser Begonia Randhav (S) till ny 
ungdomspolitiker/ledamot i ungdomsrådet i Akasya Randhavs (S) ställe.  

Sammanfattning  
Akasya Randhav (S) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 
ungdomspolitiker/ledamot i ungdomsrådet. Till ersättare nomineras Begonia 
Randhav (S).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-29 
Tjänsteskrivelse 
Avsägelse 2016-03-13 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Entledigad ledamot 
Vald ledamot 
Löneadministrationen 
Förtroendemannaregister 
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§ 72 Dnr 2016/00093  

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på 
väg 542, Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt följande: 

På väg 542 (vägen mot Krägga) ställer sig kommunen positiv till att 
förlänga sträckan med 50 km/h eftersom det på denna sträcka finns 3 in-
/utfarter till fastigheter samtidigt som det är flera skarpa kurvor med dålig 
sikt. Kommunen har inga synpunkter om det ska vara spärrlinje på denna 
sträcka med de skarpa kurvorna.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen har skickat en remiss för yttrande till Håbo kommun gällande 
ansökan om spärrlinje samt förlängd hastighetssträcka om 50 km/h på väg 
542 (vägen till Krägga). Av ansökan framgår att det är mycket tung trafik på 
denna väg. Vägen är mycket kurvig smal och med skymd sikt, trots det är 
det 70 km/h.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2016-03-29 
Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län, 2015-02-11 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag med 
strykning av sista meningen "Det finns inget omkörningsförbud i dagsläget."  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsens bifaller tekniska 
utskottets förslag med strykning av sista meningen och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Uppsala 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-04-11  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73   

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inkallelseordningen för ersättare bör 
förtydligas vid kommande fullmäktigesammanträde. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att till nästa sammanträde ta upp skrivelsen 
från KPR och socialförvaltningens svar som en särskild punkt på 
dagordningen.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) tar upp frågan om den av fullmäktige beslutade 
inkallelseordningen av ersättare även är tillämplig på kommunens bolag, då 
nuvarande skrivning är otydlig. 

Owe Fröjd (Båp) meddelar att han fortfarande anser att 
förfrågningsunderlaget rörande parkeringsövervakningen är felaktig. 
Tommy Rosenkvist (M) meddelar att ett tillägg ska gå ut för att förtydliga.  

Agneta Hägglund (S) tar upp att kommunstyrelsen fortfarande inte fått 
återkoppling kring den skrivelse som KPR inkom med angående 
upphandlingen av Pomona och LOV. Socialförvaltningens svar bör tas upp 
även på kommunstyrelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
 
 


	Tid och plats
	Beslutande
	Övriga närvarande
	Justering
	Underskrifter
	Anslag/Bevis
	Underskrift
	Mötets öppnande
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Besök från Moelven Byggmodul AB
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Jan Fridegårdpriset 2016
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Informationer
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Deltagande i Mälardalsrådets Mälarting
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Svar på motion: Införande av 30-sträcka längs Åsleden
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservation
	Beslutet skickas till: Tekniska avdelningen


	Besök från Överförmyndarförvaltningen i Uppsala
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning

	Svar på motion: Förbjud tung trafik på Kraftleden
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservation
	Beslutet skickas till: Tekniska avdelningen


	Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2016-04-11
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Årsredovisning 2015
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kommundirektören
	Ekonomichefen


	Delegationsordning för kommunstyrelsen 2016
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till: Kommundirektören
	Avdelningschefer
	Enhetschefer
	Övriga delegater


	Uppföljning av internkontroll 2015 för kommunstyrelsen
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Kvalitetssamordnaren


	Svar på motion: "Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar"
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), tematiskt tillägg till översiktsplan
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Reservation
	Beslutet skickas till: Plan- och utvecklingsavdelningen


	Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2015
	Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Försäljning av del av Bista 3:18 och 1:163 samt arrendeavtal för del av Amerika 1:1
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Köparen
	Plan- och utvecklingsavdelningen
	VA-enheten


	Tillägg till detaljplan K8 Torresta 1:4 m.fl.
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Plan- och utvecklingsavdelningen


	Planuppdrag: Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Plan- och utvecklingsavdelningen


	Återtagande av planuppdrag: Detaljplan Väppeby 7:4
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Plan- och utvecklingsavdelningen


	Återtagande av planuppdrag: Detaljplan för Bålsta 1:614, Ullevivägen, förskola
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutet skickas till: Plan- och utvecklingsavdelningen


	Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt fyllnadsval
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till: Entledigad ledamot


	Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på väg 542, Håbo kommun
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Uppsala


	Övriga frågor/ärenden
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutet skickas till: Kansliet



