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§ 215 Dnr 65596  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Agneta Hägglund (S) och Björn Erling (M) till 

justerare av dagens protokoll. Justeringen äger rum torsdagen den 23 

november 2017, klockan 16.00 i kommunalrådets rum. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med följande 

tillägg: 

Information om 

- Vad som gäller enligt reglementen om kommunalrådet, tillika gruppledare, 

blir borta under en längre tid och inte kan fullgöra sina uppgifter 

- Regional bostadskonferens  

- Översiktsplan  

- Lillsjön naturreservat 

Extra ärenden 

- Planändring, detaljplan 323, Bista 1:159 med fler (Bista 15:1) 

- Ändring av hyresvillkor för kommunala lokaler 

- Kultur- och livsmiljö  

- Kommunstyrelsens sammanträdestider 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron, Leif Zetterberg (C) tjänstgör 

som ordförande, utser justerare att jämte ordförande justera protokollet samt 

fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) anmäler två nya punkter till dagordningen avseende 

ändring av hyresvillkor för kommunala lokaler och fråga om vad som gäller 

enligt reglementen om kommunalrådet, tillika gruppledare, blir borta under 

en längre tid och inte kan fullgöra sina uppgifter. 

Leif Zetterberg (C) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

planändring, detaljplan 323, Bista 1:159 med fler (Bista 15:1). 

Agneta Hägglund (S) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

översiktsplan.  

Christian Nordberg (MP) anmäler två nya punkter till dagordningen 

avseende kommunstyrelsens sammanträdestider och kultur- och livsmiljö.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(46) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-20  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Fredrik Anderstedt (S) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

regional bostadskonferens. 

Michael Rubbestad (SD) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

Lillsjön naturreservat.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att 

näringslivsfrågor ska ligga som egen punkt på dagordningen, inte under 

punkten informationsärenden.  
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§ 216 Dnr 2017/00499  

Delta i projektet "Socialt utfallskontrakt för att minska 
sjukfrånvaro" 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen anser att SKL:s projekt om socialt utfallskontrakt för 

minskad sjukfrånvaro är intressant. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet får delegation att besluta 

om deltagande i steg tre i SKL:s projekt.  

Sammanfattning  

Representanter från Lumell assosiates presenterar förstudien "Socialt 

utfallskontakt för att minska sjukfrånvaro" och redogör för projektets olika 

steg.  

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och landsting leder den 

nationella förstudien. Syftet med förstudien är att möjliggöra ett skifte mot 

tidiga, förebyggande insatser för att minska sjukfrånvaron och att skapa 

finansiella och organisatoriska förutsättningar för att lyckas. Arbetet inom 

förstudien är organiserat i tre faser: 1. Utformning med pilotkommuner 2. 

Förberedelser i deltagande kommuner/landsting/regioner 3. Genomförande 

av socialt utfallskontrakt.  

SKL genomförde nationell förstudie under våren 2017 för att utvärdera och 

utforma arbetssätt för att stärka investeringar i tidiga insatser för att minska 

sjukfrånvaron i kommuner. Detta ledde fram till ett förslag om insatspaket 

och modell med socialt utfallskontrakt för att finansiera och utvärdera tidiga 

insatser för att minska sjukfrånvaron. Håbo kommun anmälde intresse att 

delta i fas 2, vilket innebär att kommunen under hösten 2017 fått SKL:s stöd 

att göra en behovs- och nulägeskartläggning kring sjukfrånvaron i 

kommunen. Kartläggningen har bestått av analyser av lokala 

sjukfrånvarotrender genom personaldata, resultat av fokusgrupper och 

intervjuer.  

Fas 3, är projektets nästa fas som fem kommun i Sverige kan välja att gå 

vidare med. Håbo kommun har nu möjlighet att få stöd under tre år för att 

testa ett paket av insatser som har grunden i internationella och nationella 

framgångsexempel. I stödet ingår analys- och förändringsledningsstöd samt 

extern finansiering av såväl interna som externa tjänster, för att dela risk och 

för att få ett ökat fokus på resultat. 

För Håbo kommuns deltagande krävs politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2017-11-07 § 148  
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Tjänsteskrivelse 2017-10-27 

SKL presentation "Socialt utfallskontrakt för tidiga insatser för minskad 

sjukfrånvaro i Håbo kommun" 2017-11-07 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Personalchef 

Ekonomichef 

Kommundirektör 
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§ 217 Dnr 78662  

Informationsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Information från plan- och exploateringsavdelningen  

 

Bålsta centrum, dagsläget: 

Markanvisningstävlingen är nu ute för etapp 2 kv 3 och 4.  

Avtalsfrågor med Magnolia och HåboHus behöver ses över.  

Startmöte för etapp 6 den 8 november. 

Detaljplan mot granskning Q1 2018. 

Kvarter 2, slutlig utformning. 

Resecentrum  

Scouttomten tilldelning till NCC, klart innan jul.  

Tillfälligt busstorg, anbudsförfrågan inom två veckor och beräknas komma 

igång efter årsskiftet.  

Det nya buss torget: 12 hållplatslägen, 3 plattformar, stödmur, stationstorg, 

kvarter 2, en del frågor kring in- och utfart återstår.  

Gröna Dalen: 

Norconsult ihop med tjänstemän från planavdelningen arbetar fram 

programhandlingar. Dagvattenutredning pågår och upphävande av 

dikesföretag pågår (Norconsult). Ärendet återkommer till kommunstyrelsen 

som förberedande ärende. 

Kommundirektörens informationspunkt  

Den 12 december hålls ett extra arbetsutskott med fokus på planfrågor. 

Huvudtemat på sammanträdet kommer att vara översiktsplanen.  

Det kommer att lämnas förslag på två organisationsförändringar. 

Kommunhuset ska bli ett aktivitetsbaserat kommunhus och då behöver 

kontaktcentrum också erbjuda intern service. Förslag kommer också att 

lämnas på förflyttning av plan- och exploatering till kommunstyrelsens 

förvaltning.  

Näringslivsfrågor 

VD för Håbo Marknad AB informerar om näringslivsrankingen 2017. 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. Det 
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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. Styrgrupp är 

näringslivsrådet och en konkret åtgärdsplan ska ta fram. Samarbetsprojektet 

innehåller tre möten:  

Steg 1, tydliggöra, vad ligger bakom synpunkterna? 

Steg 2, hur lösa utmaningarna, vilka steg måste tas och hur? 

Steg 3, konkretisera, vad är viktigt och vad är möjligt och när ska det göras? 

I den dagliga verksamheten får Håbo Marknad AB varje vecka in 

förfrågningar om etableringar. Utkast näringslivsstrategi är presenterad för 

bolagsstyrelsen för överlämnade till kommunstyrelsen. 

Frågor 

 

Kommundirektören och förvaltningschef för bygg och miljö svarar på 

Agneta Hägglunds (S) fråga angående översiktsplanen och när den ska 

behandlas. Utkast till samrådsredogörelsen kommer att kunna skickas ut till 

arbetsutskottets extra sammanträde den 12 december.  

Owe Fröjd (Båp) önskar information om vad som gäller enligt våra antagna 

reglementen om kommunalrådet, tillika gruppledare, blir borta under en 

längre tid och inte kan fullgöra sina uppgifter. Kanslichef informerar om vad 

som regleras i reglementet och om praxis.  

Förvaltningschef för bygg och miljö svarar på Fredrik Anderstedt (S) fråga 

om varför inte tjänstemän från kommunen fanns representerade på den 

regionala bostadskonferensen.   

Michael Rubbestad (SD) önskar information om Lillsjön naturreservat. 

Bengt Björkman (SD) frågar om hur arbetet avseende Lillsjön naturreservat 

fortgår och lämnar synpunkter. Kommundirektören och förvaltningschef för 

bygg och miljö svarar hur arbetet fortgår och understryker vikten av god 

dialog mellan bland annat tjänstemän och länsstyrelsen. Ärendet kommer att 

återupptas på arbetsutskottet extra sammanträde.     
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§ 218 Dnr 2015/00228  

Förberedande ärende: Gästis  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  

Planarkitekten informerar om att det sen tidigare finns ett planuppdrag 

avseende Bålsta Gästgivaregård (Gästis). Nibro Residences AB har ansökt 

om planbesked för ändrad användning av Bålsta Gästgivaregård, fastigheten 

Bålsta 1:124. Fastigheten har tidigare använts för hotell- och 

konferensverksamhet vilket gällande detaljplan (DPL 238) medger. Nibro 

Residences AB har förvärva fastigheten och ville bygga om befintliga 

byggnader för Gästis till mindre lägenheter, framförallt 1:or och 2:or. Totalt 

beräknades ca 30 hyreslägenheter kunna skapas. Planändringen omfattar i 

stort ändring av användning och utökad byggrätt. Sedan 2015 har 

intressenten förändrat sin önskan och vill utöka byggnationerna, med större 

lägenheter och serviceboende för 55 +. De har inkommit med skisser om 

förslag till förtätning. Planarkitekten informerar om en eventuellt 

kommande uppdatering av planuppdraget. Enligt de presenterade skisserna 

beräknas 60 lägenheter.  

Kommunstyrelsen diskuterar planuppdraget och skickar med synpunkter för 

den fortsatta beredningen.      
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§ 219 Dnr 2017/00521  

Remiss: Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029, för yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan med 

kompletteringen önskemål om planering av ytterligare en pendeltågsstation i 

västra Bålsta.  

Sammanfattning  

Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029. Åtgärderna i planförslaget bygger på den av 

regeringen beslutade nationella planen för transportsystemet 2014-2025, de 

fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som 

pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att 

upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.    

Yttrande 

 

Håbo kommun vill trycka på vikten av fortsatt utbyggnad/kapacitetshöjning 

av Mälarbanan till Bålsta station. Även stationen har dålig standard och 

kapacitet och behöver utvecklas. I och med de omfattande 

bostadsbyggnadsplanerna för Bålsta behöver både stationen och 

spårkapaciteten hänga med.  

Trafikplats Draget på E18 har stora brister i sin funktion och har inte den 

standard som en trafikplats på motorväg bör ha. Trafikverket och Håbo 

kommun har därför fört diskussion om behov av en åtgärdsvalsstudie, som 

kanske kan prioriteras redan till 2018. Samtidigt studeras hur ett nytt 

verksamhetsområde, Dragelund, kan anslutas till trafikplatsen och/eller 

Södra Bålstaleden på bästa sätt.  

Håbo upplever de parallella processerna med statlig medfinansiering via 

Länstransportplan och stadsmiljöavtal förvirrande. Det vore bra att 

samordna dessa processer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 156 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 

Bilaga: Prioriterade brister och förslag till åtgärder per stråk         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att yttrandet kompletteras med önskemål om 

planering av ytterligare en pendeltågsstation i västra Bålsta.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Owe Fröjds (Båp) förslag på komplettering och finner att så 

sker.      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 220 Dnr 2015/00286  

Markanvisning för Bovieran 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till plan- och exploateringsavdelningen att 

fortsätta föra dialog om markanvisningsavtal. 

2. Kommunstyrelsen begär att Bovieran inkommer med tidsplan för önskad 

byggstart och för färdigställande, tidsplanen ska redovisas på kommande 

ordinarie arbetsutskott.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens beslutade 2017-10-16 att begära att Bovieran inkommer 

med svar avseende kommunens erbjudande om markanvisning, att svar ska 

inkomma senast till nästa kommunstyrelse samt att Bovieran inkommer med 

tidsplan på önskad byggstart.  

Bovieran inkom med svar 2017-10-30 och meddelar att dem tacksamt tar 

emot erbjudandet om en markanvisning för deras koncepthus "Bovieran 

Classic" i Gröna Dalen.  

Beslutsunderlag 

Bovieran AB svar angående erbjudande om markanvisning 2017-10-30 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-16 § 214 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) föreslår att uppdra till plan- och 

exploateringsavdelningen att fortsätta föra dialog om markanvisningsavtal. 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att kommunstyrelsen begär att Bovieran 

inkommer med tidsplan för önskad byggstart och för färdigställande, 

tidsplanen ska redovisas på kommande ordinarie arbetsutskott.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget 

och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

förslag och finner att så sker.  

____________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 221 Dnr 2017/00434  

Planändring, detaljplan 323, Bista 1:159 med fler (Bista 
15:1) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om att samråda förslag till planändring för 

detaljplan 323, Bista 1:159 m.fl. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att ställa ut reviderat förslag till 

planändring för detaljplan 323, Bista 1:159 m.fl., för granskning.  

Sammanfattning  

Efter beslut i arbetsutskottet den 29 augusti har ett planförslag arbetats fram. 

Ett planförslag som syftar till att möjliggöra en större anläggning för 

detaljhandel med en förbättrad angöring till området. Angöring både för bil, 

cykel och gående, med en ny infart från Södra Bålstaleden och stärkta gång- 

och cykelkopplingar från centrum samt mot Lillsjön och Kalmarsand. 

Som del i en av Bålsta två entréer krävs en utformning och gestaltning av 

anläggningen som varierar och anpassas till omkringliggande landskap. 

Arbetsutskottet beslutade 2017-11-07 att uppdra till plan- och 

exploateringsavdelningen och Håbo Marknad AB att föra dialog med 

Skanska om de förändringar Skanska önskar och att presentera förslag så att 

beslut kan tas på kommande kommunstyrelse eller på extra utsatt 

arbetsutskott innan årsskiftet. På dagens sammanträde presenteras ett 

reviderat förslag på planändring.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 154 

Tjänsteskrivelse 2017-10-23 

Plankarta, reviderat förslag 2017-11-17 

Planbeskrivning, reviderat förslag 2017-11-17  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens 

förslag till beslut utifrån reviderat förslag på planändring.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget 

och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Tekniska avdelningen 

Skanska   
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§ 222 Dnr 2017/00621  

VA-plan för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en VA-

plan för att tydliggöra kommunens långsiktiga arbete med vattenförsörjning 

och avloppshantering. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens tekniska utskott ska 

utgöra referensgrupp vid arbetet med VA-planen.  

Sammanfattning  

En VA-plan tydliggör hur kommunen ska arbeta med vattenförsörjning och 

avloppshantering. Den utgör också ett viktigt underlag i den fysiska 

planeringen. 

VA-planen ska omfatta hela kommunen, både den allmänna anläggningen 

inom befintligt verksamhetsområde och de delar av kommunen som ligger 

utanför verksamhetsområde. 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans med 

SKL och andra aktörer inom området tagit fram en nationell vägledning för 

kommunal VA-planering. 

VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete. VA-

planen ska godkännas politiskt. Arbetet inleds 2017 och avslutas våren 

2018. Finansiering sker helt eller delvis genom stimulansmedel från 

Boverket.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 87 

Tjänsteskrivelse 2017-10-23 

__________ 

Beslut skickas till: 
Tekniska avdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 223 Dnr 2017/00684  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-20  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2017-10-04 – 2017-11-10 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

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 

Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

Delegationsbeslut för upphandlingsenheten oktober 2017 

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2017-10-04 – 

2017-11-10 
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§ 224 Dnr 2017/00682  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-11-20 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.  

Sammanfattning  

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-

16: 

Protokoll Samordningsförbundet Uppsala län 2017-10-17   

Protokoll kommunala handikapprådet, KHR 2017-10-25 

Protokoll kommunala pensionärsrådet, KPR 2017-10-27 

Protokoll Håbo Marknads AB 2017-10-25 

Beslutsunderlag 

Protokoll enligt ovan 
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§ 225 Dnr 2017/00664  

Kommunstyrelsens budget och mål 2018  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till mål och budget 2018, plan 2019-

2020 för kommunstyrelsens verksamheter med följande ändringar:  

- Måltal 2018 för egen förnybar energiproduktion genom solpaneler för 

användning i kommunens egna fastigheter och verksamheter ändras från 38 

000 kWh till 50 000 kWh.  

- Måltal 2018 för andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 

minst 100 Mbit/s ändras från 70 % till 80 %. 

Sammanfattning  

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders budget och mål för 

kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. 

I Kommunstyrelsens budget och mål 2018, plan 2019-2020 redovisas 

kommunstyrelsens egna verksamheter samt driftbudget även för 

övergripande verksamheter.  

Förslag till mål med nyckelindikatorer samt mått för år 2018 redovisas 

varav några är förändrade från år 2017. 

Driftbudgeten för kommunstyrelsen och övergripande verksamheter 

innehåller förändringar från beslut i juni, som följd av omräkning av 

internhyra, valår, överförmyndarnämnden, räddningstjänstens äskande, 

revisionens äskande, sänkta medlemsavgifter samt åtgärder för att stimulera 

bostadsbyggande. 

Investeringsbudgeten innehåller förslag till omprioritering inom ram, vilket 

beslutades av fullmäktige i juni.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 157 

Tjänsteskrivelse 2017-10-25 

Kommunstyrelsens budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

följande ändringar:  

1. Måltal 2018 för egen förnybar energiproduktion genom solpaneler för 

användning i kommunens egna fastigheter och verksamheter ändras från 38 

000 kWh till 50 000 kWh.  
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2. Måltal 2018 för andel hushåll och företag med tillgång till bredband med 

minst 100 Mbit/s ändras från 70 % till 80 %. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Christian Nordbergs (MP) ändringsförslag och finner att så.  
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§ 226 Dnr 2017/00348  

Budget och mål 2018, plan 2018-2019 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderade 

driftbudgetramar för år 2018, totalt 1 091 768 tkr, för nämnder och 

styrelser enligt nedan 

Kommunfullmäktige 1 341 

Stöd till politiska partier 1 000  

Valnämnd 357 

Revision 1 200  

Räddningstjänst 20 354 

Håbo Marknads AB 5 000 

Anslag för gemensamma projekt 3 300 

Anslag till KS förfogande 9 250 

Kommunstyrelse 156 681 

Överförmyndare  2 374 

Bygg- och miljönämnd 21 970 

Barn- och utbildningsnämnd 561 834 

Socialnämnd 58 537 

Vård- och omsorgsnämnd 248 570 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad budget för generella 

statsbidrag  

3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderad 

investeringsbudget för år 2018, plan år 2019-2020 för nämnder och 

styrelser inom fastställd ram 

4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderad 

exploateringsbudget för år 2018-2020. 

5. Kommunfullmäktige godkänner återrapporterade budgetar för styrelser 

och nämnder 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 

2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 193 mkr 

7. Kommunfullmäktige fastställer de reviderade budgetstyrprinciperna 

8. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för 

kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med 193 mkr 

9. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 

beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två personer i 

förening enligt kommunstyrelsens beslut om firmateckning   
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Sammanfattning  

Fullmäktige beslutade 2017-06-12 KF § 80 om kommunalskatten, 

nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för 2018 samt plan för 

2019-2020. Beslutsprotokollet justerades 2017-09-25 KF § 85. 

Övergripande mål för perioden 2016-2018 har fastställt sedan tidigare. 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 

kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att 

kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Nämnder och styrelser har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått 

för sin verksamhet samt driftbudget och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 158 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Revisionens budgetäskande 2017-10-20 

Räddningstjänstens samrådsprotokoll, 2017-03-29 

Protokoll nämnder 
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§ 227 Dnr 2017/00629  

Utökade investeringsmedel för Lundby Ridhus 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 7 miljoner i utökade 

investeringsmedel för uppförande av nytt ridhus och integrerade 

klubbhusfunktioner vid Lundby Gård. Med kommunalt VA eller annan 

godtagbar VA- lösning som på sikt blir kommunalt VA.    

Sammanfattning  

Ridhuset har under lång tid haft problem med kondens vilket medfört att 

takkonstruktionen försvagats genom åren. Den stora riskfaktorn är stora 

mängder snö. Under hösten 2016 har tillfälliga åtgärder vidtagits för att 

säkerställa taket. En renovering var planerad att genomföras under 

sommaren 2017. Inkomna anbud visade att enbart en renovering av 

ridhustaket kom att vida överstiga för ändamålet avsatta investeringsmedel. 

Åtgärderna visade sig inte vara ekonomiskt försvarbara. Kommunstyrelsen 

beslutade den 20 mars 2017 , Dnr 2017/00133, § 74, att godkänna förslaget 

att riva det befintliga ridhuset och bygga ett nytt med de funktioner som 

finns idag, integrerade i ridhuset. Upphandling av entreprenör har påbörjats 

och inkomna anbud indikerar en fördyring av projektet. Fördyringen beror 

främst på att anläggen saknar godkänd avloppsanläggning samt de ökade 

kraven på tillgänglighet som en nybyggnation medför.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 85 

Tjänsteskrivelse 2017-10-18 

Inkomna anbud – sekretessbelagda 

VA-utredning 

VA-lösning, förslag 

Kommunicering inför eventuellt förbud mot utsläpp av avloppsvatten 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 7 

miljoner i utökade investeringsmedel för uppförande av nytt ridhus och 

integrerade klubbhusfunktioner vid Lundby Gård. Med kommunalt VA eller 

annan godtagbar VA- lösning som på sikt blir kommunalt VA.    

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets 

förslag eller om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

förslag.   
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§ 228 Dnr 2017/00627  

Utökade investeringsmedel för Västerängsskolans kök 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att omfördelning av 10 miljoner kronor 

görs från barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för köp av 

paviljonger till Futurumskolan till kommunstyrelsen för Västerängenskolans 

kök 4,7 miljoner kronor och att 5,3 miljoner omfördelas till ofördelad reserv 

på kommunstyrelsen.   

Sammanfattning  

Västerängsskolan ska byggas ut med ett tillagningskök samt en ny matsal. 

Projektet beviljades en budget på 27,8 miljoner kronor. Projektet skulle 

drivas i partneringform. Entreprenör upphandlades och arbetet med 

projekteringen startade. Redan i tidigt skede stod det klart att den beräknade 

lokalytan var för liten för att klara att uppfylla målet med en fullskalig skola 

med tillagningskök, matsal och undervisningslokal för hem- och 

konsumentkunskap. Den ursprungliga lokalytan som låg till grund för 

kalkylen hade beräknats till 400-500 kvadratmeter men som efter 

projektering visade ett lokalbehov av 750 kvadratmeter. Den största 

ökningen är skolrestaurangen som ska inrymma sittplats för över 200 

personer per sittning. En upphandling genomfördes och är avslutad. 

Tilldelningsbeslut kommer att lämnas när finansieringen av projektet är 

säkerställd. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel 

för den utökade kostnaden på 4,7 miljoner.  

Enligt förslag från utskottet ska den utökade kostnaden ske genom 

omfördelning av Fastighetsenhetens investeringsbudgetram vilket också 

beslutades. 

Fastighetsenhetens föreslår att en omprioritering görs med 4,7 miljoner 

kronor från de 10 miljoner kronor som avsatts för köp av paviljonger vid 

Futurum.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 86 

Tjänsteskrivelse 2017-10-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) föreslår Kommunfullmäktige beslutar att omfördelning 

av 10 miljoner kronor görs från barn- och utbildningsnämndens 

investeringsbudget för köp av paviljonger till Futurumskolan till 
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kommunstyrelsen för Västerängenskolans kök 4,7 miljoner kronor och att 

5,3 miljoner omfördelas till ofördelad reserv på kommunstyrelsen.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget 

och finner att så sker.  
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§ 229 Dnr 2017/00695  

Avgift för trygg hemgång 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för trygg hemgång i enlighet med 

förvaltningens förslag. Avgiften föreslås att gälla från och med 2018-01-01.  

Sammanfattning  

Sedan våren 2016 finns i Håbo kommun ett hemtagningsteam i kommunal 

regi vid utskrivning från slutenvård, främst i syfte att möjliggöra hemgång i 

de fall där vanlig hemtjänst inte bedöms tillräcklig. Teamet innehåller 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast samt omvårdnadspersonal.  

Den biståndsbedömda insatsen ”trygg hemgång” avser omvårdnadsdelen av 

teamets stöd. Insatsen pågår normalt i tre veckor och under tiden beviljas 

ingen annan hemtjänstinsats eftersom allt är inkluderat i denna helhetsinsats.  

Trygg hemgång har sedan införandet inte medfört någon kostnad för 

brukaren eftersom biståndet inte benämns som hemtjänst och eftersom 

brukaren inte heller får beslut om någon viss tidsomfattning i biståndet, 

vilket hemtjänstavgifternas olika nivåer är baserad på.  

Trygg hemgång är dock en omfattande omvårdnadsinsats, som enligt 

förvaltningens bedömning bör vara avgiftsbelagd likt övrig omvårdnad. 

Insatsen ersätter ofta korttidsvistelse, som har avgiften 50 kr per dygn 

(exklusive mat). 

Förvaltningen föreslår att avgiften för trygg hemgång följer nivå nr 2 (den 

näst lägsta) av hemtjänstens sex avgiftsnivåer, vilket är 35 % av maxtaxan. 

Maxtaxan är relaterad till prisbasbeloppet som justeras årligen. År 2018 

innebär nivå 2 en avgift på 715 kr. Avgiften föreslås att börja gälla från och 

med 1 januari år 2018 och omfattas av maxtaxan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2017-10-31 § 72 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
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§ 230 Dnr 2017/00697  

Revidering av regler för avgifter och betalning för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade regler för avgifter och betalning för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 2018-01-

01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut avseende regler för avgifter 

och betalning för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, från och med 

2018-01-01. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar barn- och utbildningsnämnden att hantera 

och avgöra frågor om tolkning av reglerna inkluderat frågor eventuella 

avgiftsreduktioner vid till exempel en oplanerad stängning, samt 

fastställandet av tillkommande tillämpningsföreskrifter.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2017-11-01, § 95, att 

kommunfullmäktige antar revidering av regler för avgifter och betalning för 

förskola, fritidshem och pedagogiskt omsorg. Den föreslagna förändringen 

innebär att kommunfullmäktige fastställer en avgiftsnivå som är avhängig 

Skolverkets årliga fastställande av högsta avgiftsgrundande inkomst per 

månad samt det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första, andra 

respektive tredje barnet i en familjebildning som brukar kommunens 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Skolverket fastställer nivåerna 

utifrån Pensionsmyndighetens inkomstindex.  

Revideringen innebär att den årliga uppräkningen inte behöver fastställas 

årligen av kommunfullmäktige. Avgifterna kommer istället att 

indexuppräknas.   

Frågor om tolkning av reglerna, samt tillkommande tillämpningsföreskrifter 

och eventuella avgiftsreduktioner vid till exempel en oplanerad stängning 

föreslås hanteras av barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-10 

Förslag till Regler för avgifter och betalning för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2017-11-01, § 95.  
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§ 231 Dnr 2017/00662  

Valet 2018: Valstugor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka om tillfälligt 

bygglov för placering av valstugor på lämplig plats i anslutning till Bålsta 

Centrum inför valet 2018.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att köpa in valstugor till alla 

partier representerade i kommunfullmäktige inför valet 2018. Valstugorna 

ska säljas efter att 2019 års europaparlamentsval har genomförts. 

3. Inköp av valstugorna finansieras genom medel som avsatts i budget 2018 

för kommunstyrelsens förfogande.  

Sammanfattning  

I anslutning till valen brukar kommunen samordna hanteringen av 

valstugorna genom att valstugor köps in till de partier som finns 

representerade i kommunfullmäktige och byggs upp genom förvaltningens 

försorg. Efter genomfört val brukar stugorna säljas. 

Då marken vid Bålsta Centrum inte ägs av kommunen måste tillfälligt 

bygglov för placering av valstugorna sökas. Kommunstyrelsen föreslås 

därför uppdra till förvaltningen att ansöka om detta.  

Sedan valet 2014 finns två valstugor kvar, då dessa inte har kunnat säljas. 

Det finns nio partier representerade i kommunfullmäktige. Därmed behöver 

ytterligare sju valstugor köpas in. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 

250 000 kronor. Förvaltningen föreslår att valstugorna finansieras genom de 

medel som satts av till kommunstyrelsens förvaltnings förfogande i budget 

för 2018.  

Då val till Europaparlamentet kommer att äga rum redan i maj 2019 föreslår 

förvaltningen att stugorna behålls av kommunen fram tills att detta val ägt 

rum och att stugorna säljs därefter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2017-11-07 § 160 

Tjänsteskrivelse 2017-10-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet  

Valnämnden 
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§ 232 Dnr 2017/00585  

Svar på motion: Säkrare trafikmiljö i Idealbyn 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens redan pågående arbete. Motionen föranleder inga ytterligare 

åtgärder.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förslag på åtgärder för 

att förbättra trafiksäkerheten i Idealbyn. Motionären föreslår att 

möjligheterna till en gångväg på södra sidan av Slottsskogsleden, från 

busshållplatsen och in på Kardinalvägen skall utredas och om möjligt 

byggas. 

Förvaltningen har sett behovet av att öka trafiksäkerheten i det område som 

beskrivs i motionen och har inom ramen för kommunens plan för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, avsett att förbättra trafiksäkerheten på just 

den beskrivna sträckan. Detta ska göras genom en gångväg på 

Slottsskogsleden, från busshållplatsen och en bit in på Kardinalvägen. 

Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2018.  

Mot bakgrund av att förvaltningens arbete i enlighet med planen för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder överensstämmer med motionens förslag, 

föreslår förvaltningen att motionens förslag bifalls.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 75 

Tjänsteskrivelse 2017-10-12 

Motion 2017-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  
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§ 233 Dnr 2017/00413  

Svar på motion: Införande av motionsregister på 
kommunens hemsida 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning 

till förvaltningens redovisning.  

2. Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder.      

3. Att förbättrad exponering av, samt förenklad navigering till, 

motionsregistret skall beaktas i det kommande webdiariet 

Sammanfattning  

I motionen, som lämnats in av Michael Rubbestad (SD), föreslås ett 

motionsregister på kommunens hemsida i syfte att skapa öppenhet och 

transparens gentemot kommuninvånarna. Förvaltningen arbetar för 

närvarande med att införa ett webbdiarium, som, när det är infört, kommer 

att uppfylla de flesta av motionens förslag och dessutom bidra på andra sätt 

till att öka medborgarnas möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad med 

hänvisning till förvaltningens redovisning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 161 

Tjänsteskrivelse 2017-10-04 

Motion 2017-06-20 
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§ 234 Dnr 2017/00468  

Svar på medborgarförslag: Fri förskola för 
kommunanställdas barn i kommunen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

I det inkomna medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att fri förskola 

ska införas för barn till kommunanställda i Håbo kommun. Detta i syfte att 

locka personal, exempelvis inom bristyrken, till kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 (§88) att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Av likställighetsprincipen följer att en kommun inom ramen för sin 

kompetens inte får fatta beslut som otillbörligt gynnar eller missgynnar en 

viss kommunmedlem eller en grupp av kommunmedlemmar i förhållande 

till andra. Likställighetsprincipen har särskild betydelse vid utformningen av 

taxor för kommunal service. Med hänvisning till 2 kap. 2 § kommunallagen 

(likställighetsprincipen) föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 162 

Tjänsteskrivelse 2017-10-09 

Medborgarförslag 2017-08-04 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(46) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-11-20  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 235 Dnr 2017/00356  

Svar på medborgarförslag: Förlängd öppettid på 
återvinningscentralen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget genom att 

öppettiderna ändras för måndag och onsdag till klockan 09.00-19.00.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om förändrade öppettider 

på kommunens återvinningscentral, förslagsställaren föreslår att förskjuta 

öppettider en eller två dagar i veckan, helst klockan 11.00–20.00 men även 

10.00–19.00 skulle vara en förbättring. Detta för att möjliggöra för pendlare 

att lämna sitt skräp till återvinning även på vardagar, som förslagsställaren 

menar leder till mindre köer på helgerna.  

Sedan 1 april 2017 gäller nya öppettider, enligt statistiken efter införandet 

har besöken och köerna på återvinningscentralen minskat jämfört med 

tidigare år. Statistiken för 2015 och 2016 visar att återvinningscentralen har 

flest besök, och även ofta kö, direkt vid öppning. Grovt uppskattat skulle det 

kosta 100 tusen kronor per år att ha öppet 4 timmar extra i veckan och det är 

mycket svårt att ta in vikarier på så få timmar per tillfälle. Mot denna 

bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 73 

Tjänsteskrivelse 2017-10-13 

Bilaga 1 diagram: Återvinningscentralens öppettider 

Medborgarförslag 2017-05-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

följande ändringar: Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget 

genom att öppettiderna ändras för måndag och onsdag till klockan 09.00-

19.00. 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att återvinningscentralens öppettider ska vara 

09.00-19.00 alla vardagar.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

förslag eller om kommunstyrelsen beslutar enligt Christian Nordbergs (MP) 
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förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds 

(Båp) förslag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns, Ja- röst för att bifalla 

Owe Fröjds (Båp) förslag. Nej- röst för att bifalla Christian Nordbergs (MP) 

förslag.   

Ja-röster lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 

Staake (S), Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S), Owe Fröjd (Båp) 

Nej- röster lämnas av: Jan Sundling (M), Leif Zetterberg (C), Christian 

Nordberg (MP), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg (KD), Michael 

Rubbestad (SD), Björn Erling (M)  

Med omröstningsresultat 7 nej-röster och 6 ja-röster finner ordförande att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Christan Nordbergs (MP) förslag.  
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§ 236 Dnr 2017/00467  

Svar på medborgarförslag: Bygg en viadukt under 
Kraftleden vid Södra Västerdalen  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att en viadukt ska byggas under Kraftleden vid 

Södra Västerdalen i syfte att skapa större säkerhet när barnen som går på 

Skogsbrynets förskola ska ta sig över vägen för att gå ut i naturen. Befintligt 

övergångsställe är, enligt förslagsställaren, inte säkert och många bilister kör 

för fort på Kraftleden.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att trafiksäkerheten på Kraftleden är 

viktig att se över och är medveten om problematiken med att många bilister 

kör för fort. Därför arbetar förvaltningen också med att se över Kraftleden 

som helhet i syfte att förbättra trafiksäkerheten och få ner hastigheterna på 

olika sätt och genom olika typer av åtgärder. Detta görs även på den del av 

Kraftleden som medborgarförslaget hänvisar till, vilket innebär åtgärder 

kommer att vidtas även för att förbättra trafiksäkerheten vid övergångsstället 

vid Skogsbrynets förskola. 

Vidare konstaterar förvaltningen att det är mycket kostsamt att bygga en 

viadukt under Kraftleden. En grov uppskattning visar att en viadukt skulle 

kosta omkring 10 miljoner kronor att bygga. 

Mot bakgrund av de åtgärder som redan görs för att förbättra 

trafiksäkerheten på Kraftleden som helhet, och därmed även vid det 

övergångsställe som medborgarförslaget avser, samt med hänvisning till de 

stora kostnader som skulle vara förenliga med att bygga en viadukt, föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag tekniska utskottet 2017-11-06 § 74 

Tjänsteskrivelse 2017-10-13 

Medborgarförslag 2017-08-04 
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§ 237 Dnr 2017/00462  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2017 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har att årligen redovisa verkställigheten i ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner. I 2017 års redovisning 

återrapporteras totalt 30 beslut, varav 14 bedöms vara verkställda. Ett stort 

antal av besluten fattades under 2016, på grund av stor inströmning av 

medborgarförslag och motioner under 2015 och 2016, vilket gör att inte alla 

har hunnit verkställas ännu. Dock är verkställighetsarbetet påbörjat i alla 

nya ärenden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 163 

Tjänsteskrivelse 2017-10-06 

Uppföljning verkställighet 2017 
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§ 238 Dnr 2017/00003  

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar version 2.0 av dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen.  

2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare versioner av 

dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

2016-05-23 fastställde kommunstyrelsen en dokumenthanteringsplan för 

samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens förvaltning. I samband med 

att planen antogs beslutade kommunstyrelsen även att planen skulle 

aktualiseras en gång per år.   

Dokumenthanteringsplanen är det dokument som styr hanteringen av 

nämndens allmänna handlingar, till exempel vilka handlingar som ska 

gallras. De huvudsakliga ändringarna i förslaget till reviderad 

dokumenthanteringsplan är: 

Digitalisering av dokumenthanteringen i det centrala 

ärendehanteringssystemet  

Helt nytt avsnitt för personal- och löneverksamhet 

Förenkling av formalia och språk för ökad tillgänglighet 

Samtliga ändringar som föreslås i planen är markerade. Den information 

som föreslås tas bort från planen är överstruken och den information som 

föreslås tillföras planen är gulmarkerad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 164 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen version 2.0 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – För åtgärd  

Samtliga avdelningar och enheter – För kännedom 

Intern och extern webbsida 
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§ 239 Dnr 2017/00064  

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för styrdokument”.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för styrdokument (KF 

2013-04-22 § 30).  

3. Kommunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument. Alla nya 

styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna.  

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn 

över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.  

Sammanfattning  

Kommunens styrdokument regleras av ”Riktlinjer för styrdokument” som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 

styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 

kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 

sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen.  

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 

system för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 

har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokument, som 

bättre ger plats för den information som varje styrdokument, enligt 

riktlinjerna för styrdokument, ska innehålla.  

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 

lämpligt vis, och för att en grund för rutinen för regelbunden 

aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 

ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument. 

Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 

ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 165 

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 

Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 

ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokument) 

Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 
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Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänstemannanivå 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 

författningssamling på hemsidan 
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§ 240 Dnr 2017/00625  

Revidering av vissa reglementen med anledning av 
införandet av en ny kommunallag (2017:725) 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente för Håbo 

kommuns nämnder att gälla från 1 januari 2018. 

2. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente för 

kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 2018. 

3. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente för partistöd att 

gälla från och med 1 januari 2018.  

Sammanfattning  

Från och med 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (SFS 

2017:725) i kraft. Den nya kommunallagen föranleder behov av vissa 

ändringar i Håbo kommuns allmänna nämndreglemente, reglemente för 

kommunstyrelsen och reglemente för partistöd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 166  

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 

Reglemente för Håbo kommuns nämnder daterad 2017-10-23 

Reglemente för kommunstyrelsen daterad 2017-10-23  

Reglemente för partistöd i Håbo kommun daterad 2017-10-23 
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§ 241 Dnr 2017/00611  

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 

trakasserier mot förtroendevalda.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer vid 

hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda. Dessa riktlinjer 

tillämpas både i det förebyggande arbetet och vid olika former av hot, våld 

och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda i Håbo kommun med 

koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och 

våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 167 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda, 

2017-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag.  
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§ 242 Dnr 2017/00602  

Fyllnadsval till tekniska utskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Björn Erling (M) till ny ledamot i tekniska 

utskottet.  

Sammanfattning  

Tommy Rosenkvist (M) har begärt entledigande från flera uppdrag i Håbo 

kommun. Kommunfullmäktige entledigade honom 2017-10-30 från post 

som ersättare i kommunstyrelsen, och därmed också från post som ledamot i 

tekniska utskottet. Kommunstyrelsen har därför att förrätta fyllnadsval till 

posten som ledamot i utskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-02 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-10-30 § 127 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tommy Rosenkvist 

Björn Erling  

Tekniska utskottet 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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§ 243 Dnr 78899  

Kommunstyrelsens sammanträdestider  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över 

sammanträdestiderna.       

Sammanfattning  

Christian Nordberg (MP) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

kommunstyrelsens sammanträdestider. Nordberg önskar att tidigarelägga 

kommunstyrelsens sammanträden från kl. 09.00 och att beslutsärenden ska 

hanteras först på dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Werner Schubert (S) föreslår att uppdra till förvaltningen att se över 

sammanträdestiderna.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Werner Schuberts 

(S) förslag och finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 244 Dnr 78900  

Kultur- och livsmiljö  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att frågan behandlas i utvärdering av den 

politiska organisationen.  

Sammanfattning  

Christian Nordberg (MP) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 

kultur och livsmiljö. Nordberg önskar att uppdateras mer som vad om 

händer kring kultur och livsmiljö i kommunen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) föreslår att frågan behandlas i utvärderingen av den 

politiska organisationen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget 

och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli  
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§ 245 Dnr 78901  

Ändring i hyresvillkor för kommunala lokaler 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg och ändringar: 

- Vid uthyrning av Rotundan i Borgen uttas en depositionsavgift på 3.500 

kronor som säker-het/delbetalning för eventuell extrastädning och 

skadegörelse. Avgiften återbetalas efter godkänd besiktning. 

- Åldersgräns för hyra av Rotundan är 20 år. 

- Endast personer, föreningar och företag som är folkbokförda/har sitt 

säte/verksamhet i Håbo kommun äger rätt att hyra Rotundan.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) anmäler ny punkt till dagordningen avseende ändring i 

hyresvillkor för kommunala lokaler.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande 

tillägg och ändringar: 

- Vid uthyrning av Rotundan i Borgen uttas en depositionsavgift på 3.500 

kronor som säker-het/delbetalning för eventuell extrastädning och 

skadegörelse. Avgiften återbetalas efter godkänd besiktning. 

- Åldersgräns för hyra av Rotundan är 20 år. 

- Endast personer, föreningar och företag som är folkbokförda/har sitt 

säte/verksamhet i Håbo kommun äger rätt att hyra Rotundan.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

förslag och finner att så sker.  

 
 
 

 


