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§ 74 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till 
justerare av dagens protokoll. Justeringen äger rum torsdagen den 18 
maj kl. 16:30 i kommunalrådets rum. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning 
med följande tillägg: 

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

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser en 
justerare att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer 
dagordningen för dagens sammanträde.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) anmäler ett nytt ärende gällande förtydligande av 
ansvar för Håbo Marknads AB avseende försäljning och inköp av 
kommersiell etableringsmark.      

______________ 
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§ 75 Dnr 75100  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen      

Sammanfattning  

Plan- och utvecklingsavdelningen lämnar följande information: 

 Exploateringsbudgeten för Väppeby äng behöver revideras då 
kostnaderna för projektet har ökat. Ärendet anmäls som 
beslutsärende till kommunstyrelsen 2017-05-29. 

 Resultat från mätning av företagsklimat (NKI) presenteras. Håbo 
kommun förbättrar sitt resultat jämfört med föregående mätning från 
ett samlat NKI på 70 till 72, vilket är att anse som ett högt resultat. 
Ser man till de individuella mätområdena så sticker 
miljöavdelningen ut i positiv bemärkelse med ett mycket högt 
resultat, nationellt sett, medan bygglovavdelningens mätresultat är 
de lägsta i kommunen.  

 Arrendeavtal för Bålsta Tennisklubb och/eller Padelhall diskuteras. 
Arbetsutskottet förespråkar att två avtal tecknas så att båda 
verksamheterna ska kunna bedrivas. 

 Ansökan om bidrag ur länsplan för infrastrukturåtgärder planeras. 
Ordförande kommer fatta beslut på delegation då ärendet brådskar. 

Kommundirektören lämnar följande information: 

 Rekryteringsläget gås igenom. Rekryteringarna av barn- och 
utbildningschef, teknisk chef och upphandlingschef är i stort sett 
klara.  

 Ansvarsfördelningen mellan förvaltning och bolag behöver 
förtydligas genom bland annat en ny modell för ägarstyrning och 
framtagandet av en företagspolicy. Kommundirektören föreslår att 
en workshop anordnas för att alla ska få en övergripande bild av 
frågan och kunna diskutera den vidare.             

______________ 
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§ 76 Dnr 2017/00334  

Optionsavtal för del av Väppeby 7:231 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.   

Sammanfattning  

Ett optionsavtal har upprättats mellan Håbo kommun och Draget 
Förvaltning AB (köparen) som ger köparen ensamrätt att under ett år 
förhandla med kommunen om köpeavtal för del av Väppeby 7:231. 
Optionen omfattar ett område på 9 760 kvadratmeter som ska avstyckas till 
två tomter där köparen ska uppföra lokaler för verksamhet. Köpeskillingen 
är 6 832 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
- Optionsavtal inklusive kartbilaga. 
- Översiktskarta   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag eller 
Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner då att arbetsutskottet bifaller 
Hägglunds (S) yrkande.       

______________ 
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§ 77 Dnr 2017/00331  

Markförsäljning del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal avseende del av 
Väppeby 6:1.   

Sammanfattning  

Köpeavtal har upprättats mellan Håbo kommun och Håbohus AB där 
kommunen säljer ca 3 800 kvm av Väppeby 6:1. Håbohus AB ska bygga 27 
lägenheter på området vilka ska långtidshyras av Håbo kommun. 
Köpeskillingen uppgår till 2 550 000 kr.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-27 
- Förslag till Köpeavtal inklusive kartbilaga 
- Översiktskarta   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Håbohus AB Box 24 746 21 Bålsta, mats.norrbrand@habohus.se  
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§ 78 Dnr 2017/00339  

Överenskommelse rörande Skokloster Udde 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse rörande 
Skokloster Udde 1 mellan Håbo kommun och Skokloster Udde AB.   

Sammanfattning  

En överenskommelse mellan Håbo kommun och Skokloster Udde AB, 
nedan kallad Bolaget, tecknas i syfte att avsluta sedan tidigare ingångna 
överenskommelser och avtal samt reglera ersättningar med anledning av 
dessa. Samtliga åtaganden med anledning av tidigare avtal är därmed 
avslutande från båda parter. 

Parterna ska inför det fortsatta arbetet med Skokloster Udde del 1 teckna 
planavtal under förutsättning att Kommunstyrelsen beslutar om nytt 
planuppdrag för området.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-27 
- Bilaga 1 Överenskommelse rörande Skokloster Udde del 1. 
- Bilaga 2 Överenskommelse rörande exploateringsavtal för Skokloster 

Udde 1. 
- Bilaga 3 Exploateringsavtal Skokloster Udde del 1.   

______________ 
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§ 79 Dnr 2016/00353  

Detaljplan för Skokloster Udde 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för Skokloster Udde, Skokloster 2:7 m.fl., i 
Skokloster. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits den 31 december 2019.      

 

Sammanfattning  

I gällande översiktsplan och samrådsförslaget till ny översiktsplan framhävs 
vikten av att förstärka befolkningsunderlaget i Skokloster för att möjliggöra 
förädling av befintlig service och kollektivtrafik på orten. Utvecklingen av 
Skokloster ska ske genom förtätning och sammanlänkning av befintliga 
bebyggelseområden. I Slottsskogen i anslutning till bostadsområdet 
Idealbyn finns ett större område som i översiktsplanen anges som ett område 
där ny bebyggelse kan tillkomma i Skokloster. Inom området har 
planläggning tidigare pågått, och platsen är nu åter aktuell för planläggning.  

Initiativtagare till planläggningen är Skokloster Udde AB som äger mark 
inom området och som vill utveckla området med 250–300 bostäder och en 
del verksamheter. Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för 
bostadsbebyggelse samt en del service och verksamheter i området. Tidigare 
har ett planförslag tagits fram för det aktuella området i syfte att ersätta de 
äldre gällande detaljplanerna och med ungefär samma inriktning som nu är 
aktuellt. Kommunfullmäktige antog i juni 2010 den detaljplanen, beslutet 
överklagades och i mars 2012 upphävde Regeringen kommunens beslut. 

Arbetet med planläggning föreslås nu tas om med erfarenheter från tidigare 
planarbete och ställningstaganden från Regeringen. Tidigare genomförda 
utredningar ska förnyas utifrån de nya planeringsförutsättningar som gäller. 
Att området är utpekat som ett LIS-område är en ny förutsättning jämfört 
med tidigare planläggning. Vid planläggning ska särskild hänsyn tas till 
områdets natur-, kultur- och friluftslivsvärden samt strandskyddet. Nytt 
förslag till detaljplan kan antas tidigast under 2019.     

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-28 
- Förslag till planområde      

______________ 
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§ 80 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioritetslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad 27 april 2017.      

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217, att 
projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 
för beslut.  

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

I projektprioriteringslistan redovisas samtliga planprojekt. De planärenden 
som för närvarande befinner sig i intensivt skede är Viby skola, 
Resecentrum, Björkvallen, Katrinedal, Tvåhus, Kalmarsand och Gästis. 

Sedan tidigare lista har kommunens beslut om antagande av detaljplanen för 
Logistik Bålsta kv 3 upphävts av mark- och miljödomstolen. Den planen 
ligger därför som upphävd tills vi får besked om prövningstillstånd till 
mark- och miljö överdomstolen. Då kv 5, 6 och 2 är helt beroende av kv 3 
har de i avvaktan lagts som vilande. I övrigt har endast mindre justeringar 
av någon tidplan skett samt att planer, vars status eller skede förändrats, 
uppdaterats. 

Rådande resursläge inom plan- och utvecklingsavdelningen, tekniska 
avdelningen samt externt hos konsulter och vid Länsstyrelsen påverkar 
förutsättningarna att aktivt arbeta med program- och detaljplaneuppdrag. 
För närvarande pågår rekrytering av planarkitekter med hjälp av 
rekryteringskonsult och tanken är att sedan fortsätta med projektledare med 
fokus exploatering samt byggledare. Innan dessa tjänster är tillsatta finns 
inte förutsättningar för att arbeta med samtliga prioriterade ärenden i den 
takt som vore önskvärt. I någon mån kan egna personella resurser ersättas 
med konsulter, vilket avses göras i vissa ärenden. Kommunens roll i 
myndighetsutövningen och som beställare av konsulttjänster kräver 
samtidigt egna resurser från kommunens olika kompetensområden.      

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-27 
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- Projektprioriteringslista      

______________ 
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§ 81 Dnr 2017/00230  

Uppföljning av miljöstrategi för år 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2016.   

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 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela 
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre huvudmål 
och tio delmål. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen 
har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive mål 
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. Nyckeltalen 
som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner 
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här 
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur 
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en 
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att 
målen ska uppnås.   

I likhet med föregående års uppföljning kan det konstateras att flest 
rapporterade åtgärder kan kopplas till de två första målen, fossilbränslefri 
kommun och giftfri och resurseffektiv kommun. Framtagandet av en 
handlingsplan för miljöstrategin är en viktig åtgärd. För det tredje målet, 
naturmiljöer med mångfald, har färre åtgärder utförts. Det kan konstateras 
att mycket arbete som sker inom förvaltningarna ligger i linje med 
miljöstrategin. Kopplingen mellan de specifika målen och utförda åtgärder 
kan dock bli tydligare.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-03-23 
- Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 

2015-02-23 § 6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443   

______________ 
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§ 82 Dnr 2017/00313  

Yttrande över revisionsrapport: Uppföljning av tidigare 
granskningar avseende direktupphandlingar och 
ramavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över rubricerad revisionsrapport 
enligt tjänsteskrivelse 2017-05-02, dokument 75140. 

2. Kommunstyrelsen lämnar yttrandet till kommunens revisorer.  

Sammanfattning  

Granskningen syftade till att kartlägga rutinerna och den interna kontrollen 
kring upphandling och inköp i kommunen. Följande revisionsfrågor 
undersöktes:  

1. Säkerställer kommunstyrelsen efterlevnad av lagstiftning gällande 
direktupphandling?  

2. Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av 
ramavtalsupphandlade tjänster och varor?  

Granskningen kom fram till följande slutsatser: 

- Lagstiftning samt egna policys och riktlinjer kring direktupphandling 
efterlevs och den interna kontrollen är tillfredsställande. 

- Den egna uppföljningen av ramavtal är säkerställd ur 
internkontrollperspektiv. 

- Att kontrollmålet om avtalstrohet mot ramavtal är delvis uppfyllt. 

Förvaltningens kommentar: Nuvarande upphandlingschef går i pension. 
Den nya upphandlingschefen kommer att få i uppdrag att ta fram nya 
kommunala riktlinjer utifrån revisionsrapportens bedömningar men också 
utifrån ny lagstiftning från 1 januari 2017.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-05-02 
- Revisionsrapport – Uppföljning av tidigare granskningar avseende 

direktupphandlingar och ramavtal      

______________ 
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§ 83 Dnr 2017/00325  

Årsredovisning Stiftelsen socialsamfond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för 2016 – Stiftelsen 
socialsamfond.   

Sammanfattning  

Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-20 
- Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2016   

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(38)

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 84 Dnr 2017/00281  

Årsredovisning stiftelsen samfond inom skolområdet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
samfond inom skolområdet, verksamhetsår 2016.   

Sammanfattning  

Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

- belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

- belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

- stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands,  

- studiebesök,  
- skolresa,  
- fritidsverksamhet,  
- kulturell verksamhet,  
- idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning.    

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-20 
- Årsredovisning för Stiftelsen samfond inom skolområdet, år 2016   

______________ 
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§ 85 Dnr 2017/00341  

Delårsuppföljning mars 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 819 000 kronor i budget för 
särskild lönesatsning från kommunstyrelsen, till bygg- och 
miljönämnden 185 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 483 000 
kronor, socialnämnden 62 000 kronor och vård- och omsorgsnämnden 
89 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att sammanföra två investeringsprojekt till 
ett, "Ny fotbollsanläggning Futurum" och "Ersättningsplan Björkvallen", 
eftersom en gemensam lösning planeras. 

3. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning per mars.  

4. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med underskott att vidta 
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per 
augusti. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget för år 
2017, totalt 216,4 miljoner kronor enligt nedan, 

Kommunstyrelsen skattefinansierat  155 225 tkr 
Bygg- och miljönämnden         150 tkr 
Barn- och utbildningsnämnden      6 024 tkr 
Socialnämnden          100 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden         955 tkr 
VA-verksamhet     51 206 tkr 
Avfallsverksamhet       2 770 tkr   

Sammanfattning  

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner 
kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det 
budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom 
vissa verksamheter. 

Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid 
årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner, 
överförmyndarnämnden underskott med 520 000 kronor och socialnämnden 
underskott med 100 000 kronor. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott främst beroende på 
högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överskott inom 
gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen motsvarar i princip under-
skottet i förskolan som orsakas av fler 1-5-åringar än budgeterat. 
Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till 
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underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande 
barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för 
inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd. 

Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att 
verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett 
överskott på 557 000 kronor. 

819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en 
lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och 
budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor, 
barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000 
kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor. 

Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0 
miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet. 
Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken. 

Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till 
följd av att färre investeringar genomförs. 

Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april. 
Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är 
3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre, 
varav bidraget från välfärdsmiljarden är 1,3 miljoner kronor högre än 
budget. 

Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investerings-
budget. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner 
kronor inte genomförs i år. En viktig orsak är att en överhettad bygg-
marknad gör det svårt att få igång planerade investeringsprojekt inom 
fastighetsverksamheten. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt 
och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets 
investeringar. 

Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att 
kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommun-
styrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för 
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året. 

Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3 
miljoner kronor sämre än budget.   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-05-02 
- Delårsuppföljning mars 2017 ______________ 
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§ 86 Dnr 2017/00348  

Budget 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.     

Sammanfattning  

Håbo kommun är en kommun under stark tillväxt. Visionens mål om 25000 
invånare 2030 är vi på god väg att nå i förtid, med en årlig tillväxttakt med 
ca 500 medborgare. Detta ställer kommunens uppdrag i en delvis ny 
situation. Vi behöver över tid planera för ökade insatser inom såväl skola 
och omsorg, som kommunal infrastruktur och samhällsplanering. 

Kommunen har under senare år haft en gynnsam ekonomisk utveckling, 
men de utmaningar vi står inför de kommande åren kommer att kräva 
prioriteringar och nya sätt att arbeta för att kunna leva upp till medborgarnas 
förväntningar. 

Håbo kommun har under 2017 blivit medlem i Sveriges Eko kommuner. I 
jämförelse med andra kommuner hävdar vi oss väl i vårt miljö- och 
klimatarbete. Insatserna som aviseras i budgetunderlaget för 
energieffektivisering och säkra gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar 
stärker ytterligare detta arbete.  

Kommunens insatser inom äldreomsorgen är enligt jämförbara mätningar 
höga, här gäller det att vi kan möta de behov en allt mer åldrande befolkning 
i kommunen har rätt att ställa. Det gäller såväl möjligheter till ett rikt liv, 
som ett boende med ökad insats av service. För att tydliggöra det 
kommunala uppdraget är vår ambition att en äldreplan omfattande all 
verksamhet syftande till livskvalitet i åldrandets alla skeden ska tas fram. 
Planen ska utarbetas i nära dialog med de berörda, så att insatserna görs på 
ett väl avvägt hållbart sätt. Digitaliseringens och den nya teknikens 
möjligheter ska tas tillvara för att höja kvaliteten i omsorgsarbetet. 

Håbo kommun är en kommun med många barn som behöver en väl utbyggd 
skola, med såväl kommunala som privata aktörer som arbetar för förbättrade 
studieresultat och en god studiemiljö.  

Kommunens gymnasieskola är respekterad och uppskattad av såväl 
kommunens ungdomar, som ungdomar från andra kommuner. Då vi inte har 
yrkesinriktade hantverkslinjer är samverkan med grannkommunerna viktig 
för att kunna erbjuda kommunens ungdomar ett brett urval. Det ökar också 
företagens möjligheter att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. 
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I vår växande kommun står vi inför behovet av en utbyggnad av såväl 
förskola, grundskola som gymnasium. Vi önskar för denna utveckling ett 
nära samarbete med externa aktörer, såväl för investeringen som för driften. 
Allt i syfte att skapa mångfald och förutsättningar för ekonomiska hållbara 
lösningar som fungerar över tid. Exempel på detta är Raoul 
Wallenbergstiftelsens önskan om markanvisning för ett skolbygge och Ur 
och Skurs intresse av etablering av en förskola är exempel på detta. 

I Håbo kommun finns nära 200 föreningar inom många olika verksamheter. 
Föreningslivets insatser är en viktig del av samhället. Föreningarna för 
samman medborgarna, skapar förutsättningar för värdefull sysselsättning 
och bidrar till en trygg och säker livsmiljö. Flera av föreningarna har löst 
aktivitets- och arenabehov av egen kraft, ibland med kommunal 
uppbackning. För andra krävs mer omfattande kommunala insatser för att få 
behoven tillgodosedda. En arena för bollsport, en ny simhall och lokaler för 
pensionärsverksamheten står högt på investeringslistan. Vår ambition är att i 
dialog med berörda föreningar hitta partnerskap för att såväl effektivisera 
drift som finansiering av dessa behov. För att understödja den viktiga 
verksamhet många ideella krafter gör i kommunens föreningsliv kommer vi 
att under hösten presentera förslag till omarbetade föreningsbidrag och 
hyresregler, samtidigt som vi föreslår en uppräkning av föreningsbidraget. 
Allt i syfte att skapa bättre förutsättningar för allt ideellt arbete som görs i 
kommunens föreningsliv. 

För att stärka arbetet med integration behöver en särskild 
integrationssamordnare utses, vilken kan finansieras genom de särskilda 
statsbidrag som kommuner får. 

För kommunens hållbara utveckling är en robust VA-försörjning en 
förutsättning för bostadsbyggandet, och möjligheten att utveckla och 
etablera företag, helt avgörande. Köerna till en lägenhet i den kommunala 
bostadskön är idag allt för lång. Flera hyreshusprojekt är på gång, men för 
att tillgodose behovet av bostäder behöver fler bostadsrätter byggas liksom 
villor. I Skokloster behöver särskilt behovet av mindre lägenheter och 
lokaler för samhällsservice och fritidsaktivitet tillgodoses. Här kan det 
kommunala bostadsbolaget Håbo Hus göra en insats. Håbo Hus kan också 
tillsammans med andra fastighetsaktörer aktivt tillgodose behovet av fler 
bostadsrätter, vilket skulle underlätta den s.k. flyttkedjan. 

För industrietablering behövs mer mark, särskilt som den tänkta 
utvecklingen av Logistik Bålsta drabbats av tidsförskjutningar. Kommunen 
behöver aktivt söka mark, för egen del eller i samverkan med andra aktörer, 
för att få mer mark som kan planeras för industrietablering. Här behöver ett 
tydligt uppdrag, ägardirektiv, preciseras till ledningen för Håbo Marknad.  

Skatteprognosen för 2018 är fortsatt osäker och kommer slutligen att 
baseras på invånarantalet i november 2017. Från Regeringen har aviserats 
att i höstbudgeten kommer att anslås ytterligare statsbidrag till den 
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kommunala verksamheten. Även om vi i grunden hellre sett generella 
statsbidrag så behöver vi förhålla oss till de anslag som kommer. Detta 
innebär att de ekonomiska förutsättningarna i budgetprocessen i dagsläget 
innehåller en stor grad av osäkerhet. Om vi under hösten kan förutse ökade 
skatteintäkter är det vår ambition att detta ska ge utrymme för en ökning av 
Barn och Utbildningsnämndens anslagsram, vilket då kan fastställas vid 
kommunfullmäktiges novembermöte när den reviderade budgeten för 2018 
beslutas. 

Den demografiska utvecklingen motiverar en ökning av de ekonomiska 
ramarna för respektive verksamheter, samtidigt som vi också för att klara de 
ekonomiska målen behöver ålägga alla verksamhet ett effektivitetskrav. Vår 
ambition med budget 2018 är oförändrad skattesats och ett beräknat 
överskott på 2 %. 

Mot denna bakgrund föreslår vi i Håboalliansen att kommunfullmäktige 
anvisar ekonomiska ramar i enlighet med det underlag som ledningsgruppen 
presenterat, med minskning av finansnetto 5 miljoner kronor, ökning ram 
barn och utbildningsnämnd 3 miljoner kronor, föreningsbidrag ökning 1 
miljon kronor och omkostnad Polarna 1 miljon kronor. Justeringarna är 
införda i ”Ekonomiska ramar budgetår 2018 och plan år 2019-2020”. 

Driftbudget 
Förslaget till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bland annat från 
analys av förändringar i befolkningens sammansättning, behov, förändringar 
i lagar och förordningar samt politiska prioriteringar. Budgeterat resultat för 
år 2018 uppgår till 21,8 miljoner kronor eller 1,9 procent av skattenettot.  
Nämndernas budgetramar har utökats med 41,0 miljoner kronor (4,0 
procent) från budget år 2017. Budgeterat resultat för åren 2019 och 2020 
uppgår till 27,1 miljoner kronor eller 2,3 procent av skattenettot år 2019 
respektive 24,6 miljoner kronor eller 2,0 procent år 2020. 

Investeringsbudget och finansiering 
Investeringsbudgeten för år 2018 uppgår till 197,1 miljoner kronor för 
skattefinansierade verksamheter och till 91,7 miljoner kronor för 
taxefinansierade verksamheter. I övrigt uppgår exploateringsbudgeten till 
65,5 miljoner kronor. Med föreliggande investeringsförslag uppgår 
upplåningsbehovet för år 2018 till 122,7 miljoner kronor. 

Kommunövergripande mål  
Kommunfullmäktiges inriktningsmål är fasta under mandatperioden.  

Fortsatt budgetarbete 
Nämnder och styrelser beslutar om mål och nyckelindikatorer, mått för 
grunduppdraget samt budget per verksamhet och återrapporterar till 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. 
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Även budgetstyrprinciper och exploateringsbudget kommer att ingå till 
december.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Då oppositionen inte hunnit ta ställning till Håboalliansens budgetförslag är 
arbetsutskottet överens om att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Håboalliansens budgetförslag 2017-05-15     

______________ 
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§ 87 Dnr 2017/00214  

Hemställan om utredning av nyetableringsbidrag inför 
Ur och Skurs etablering samt utredning om riktlinjer 
för bidrag inför kommande etableringar av förskolor 
och skolor i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsnämndens hemställan.    

Sammanfattning  

Barn och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en 
begäran, i samband med Ur och Skurs ansökan om nyetableringsstöd, att 
frågan om nyetableringsstöd utreds samt riktlinjer arbetas fram för bidrag 
inför eventuellt kommande etableringar av förskolor och skolor i 
kommunen. 

Skollagen 
Förutsättningarna för enskildas godkännande som huvudman regleras i 2 
kap. 5 § skollagen (2010:800). Enligt 8 kap. 21 § skollagen består 
hemkommunens bidrag till huvudmannen av ett bidrag för varje barn vid 
verksamheten i form av grundbelopp enligt 8 kap. 22 § skollagen och vissa 
fall ett tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen. Utöver bidrag i form av 
grundbelopp och tilläggsbelopp finns enligt skollagen inga ytterligare 
bidragsformer som hemkommunen ska lämna till en enskild huvudman. Det 
finns inga förutsättningar för hemkommunen att lämna etableringsbidrag 
enligt skollagens bestämmelser, då detta är en form av bidrag som inte har 
lagstöd. 

Resursfördelningsmodellen 
I 19 kap. 20§, 10 kap. 38§ och 11 kap. 37§ skollagen (2010:800) anges vilka 
kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en 
enskild huvudman.  

Håbo kommun tillämpar resursfördelningsprinciper som gäller för såväl 
kommunal som fristående verksamhet. Resurser följer barnet/eleven 
oberoende vilken skola denne går.  Fördelningen omfattar kostnadsslagen 
förskole peng, lokalbidrag, socioekonomisk ersättning och tilläggsbelopp. 
På respektive kostnadsslag utgår påslag till friskolor för administration 3 
procent och momsersättning 6 procent. 

Lokalbidraget baseras på kommunens kostnader för hyror, städ och skötsel 
av utomhusanläggningar utslaget på antal kommunala elever i skolformen, 
således en genomsnittskostnad. Lokalbidraget som utgår till friskolor är med 
schablonpåslag för administration 3 % och 6 % för momsersättning. 
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Förfrågan från Ur och Skur om etableringsbidrag 
I dokumentet, uppdatering av budgetunderlag till ansökan om 
etableringsbidrag från Ur & Skur, framgår att utifrån gällande 
ersättningsnivåer i form av förskole peng och lokalpeng uppgår det 
kalkylerade resultatet till 15 034 kr. I driftkalkylen har inte kostnaderna som 
kan tillkomma i form av möbler, inventarier samt material ute och inne för 
förskolan samt tillagningskökets utensilier medräknats.  

Ur & Skur har i sin ansökan inte specificerat kostnaden för uppstart av 
förskolan. En uppstartkostnad för kommunal regi beräknas till 500 000 
kronor. Med en avskrivningstid på 10 år skulle det innebära ca 51 000 
kronor inklusive räntekostnader på kapitalbeloppet. Således är det 51 000 
kronor som påverkar driftkalkylen bestående av ränta och 
avskrivningskostnaden.  

I den ersättning som går ut till förskolor i kommunal regi och till annan 
huvudman, finns det ett belopp för kapitalkostnader i förskole pengen. 
Beloppet, som baseras på kommunens egna kapitalkostnader, uppgår till 373 
kr/barn. För Ur och Skur innebär det, enligt deras beräkningar av antal barn, 
en ersättning på ca 28 500 kr/år. En skillnad på 22 500 kr totalt eller 321 
kr/barn och år. 

Som det framgår av redogörelsen ovan föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att kommunstyrelsen avslår hemställan från Barn- och 
utbildningsnämnden att utreda om generella riktlinjer för etableringsstöd 
eftersom stöd i skollagen saknas.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-03-23 
- Ansökan om etableringsstöd från förskolan Ur & Skur, daterat 2017-03-

01 BoU § 11 Dnr 2017/00127 
- Ur & Skur, uppdatering av budgetunderlag till ansökan om 

etableringsbidrag   

______________ 
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§ 88 Dnr 2016/00676  

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt 
invandringsmottagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen 
inte ryms inom den kommunala kompetensen.   

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget 
att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om 
flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar 
problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi. 
Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro 
i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en 
demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar. 

Juridiska förutsättningar för folkomröstning 
De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i 
kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala 
folkomröstningar (SFS 1994:692).  

I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla 
folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de 
röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så 
begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av 
fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.  

Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska 
föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet 
innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora 
administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val. 

Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens område 
Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller 
därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1 
§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS 
2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och 
en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till 
något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då 
kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken. 

Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och 
fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig 
enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS 
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2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det 
totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017 
är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st. 

Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om 
fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38) 
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan 
länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas. 

Förvaltningens bedömning 
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning 
bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är 
förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning, 
så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån 
folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är 
därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en 
folkomröstning i frågan bli verkningslös.  

En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och 
att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen 
saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara 
en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.  

Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-12-19 
Motion 2016-12-12   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar: 

- Att motionen bifalles och genomförs i samband med ordinarie val. 
- Att utfallet av en omröstning ses som en riktlinje för den kommunala 

viljan att beakta i det politiska arbetet. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag eller 
Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner då att arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag.      

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.       ______________ 
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§ 89 Dnr 2017/00327  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, våren 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:33), 
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Senaste 
redovisning skedde till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07. 

Totalt finns, per den 26 april 2017, 18 medborgarförslag och motioner som 
fullmäktige ännu inte har beslutat om. Av dessa är tio ärenden motioner och 
åtta ärenden medborgarförslag. Tre av motionerna och två av 
medborgarförslagen har beretts i kommunstyrelsen och beräknas bli 
behandlade i kommunfullmäktige 2017-05-08, vilket innebär att sju 
motioner och sex medborgarförslag sannolikt kvarstår efter fullmäktiges 
sammanträde den 8 maj. 

Av de totalt 13 ärenden som således bör kvarstå att bereda efter fullmäktiges 
sammanträde i maj 2017 är två motioner och ett medborgarförslag äldre än 
ett år. Alla tre av dessa ärenden har tagits upp för politisk behandling men 
har återremitterats för någon form av komplettering, vilket är anledningen 
till att beredningen dragit ut på tiden i dessa fall.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 
ännu inte beretts färdigt, se Bilaga 1- förteckning över ej färdigberedda 
medborgarförslag och motioner 2017-04-26.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-26 
- Bilaga 1: Förteckning över ej färdigberedda medborgarförslag och 

motioner 2017-04-26.    

______________ 
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§ 90 Dnr 2017/00351  

Regionförbundets likvidation inför beslut i 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna 
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets 
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna 
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.  

Sammanfattning  

Förbundsstyrelsen för regionförbundet i Uppsala län fastställde 2016-03-18 
en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den 
anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt 
upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation. 
Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar 
och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla 
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet 
med förslaget.  

För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie 
ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator 
har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en 
slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska 
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När 
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.  

För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas 
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste 
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut 
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.  

I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre 
kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet, 
vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av 
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar, 
förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd 
personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.  
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Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut 
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga 
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta 
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan 
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.  

Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs 
till Region Uppsala efter avslutad likvidation. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Håbo 
kommuns räkning besluta följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna 
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets 
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna 
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-05-04 
- Protokoll från likvidationskommittén 
- Gransknings av årsredovisning – PwC 
- Revisorernas redogörelse för år 2016 
- Revisionsberättelse för år 2016 
- Förvaltningsberättelse för år 2016   

______________ 
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§ 91 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-29 utreda och bedöma de 
förslag som lagts av Michael Rubbestad (SD), Fredrik Anderstedt (S) 
och Leif Zetterberg (C) samt redogöra för möjligheterna att införliva 
dessa förslag i arbetsordningen.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 
kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 
ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 
delar inaktuell och därmed i behov av en översyn. Förvaltningen har därför 
sett över dokumentet och lämnar nu förslag till ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Vid ett möte med fullmäktiges presidium har 
förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på förslaget till ny 
arbetsordning. Föreslagen arbetsordning behöver även stämmas av med 
kommunfullmäktiges revisorer.  

Förslag till ny arbetsordning 
Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 
standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 
Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 
vilket innebär att den ser helt annorlunda ut jämfört med nuvarande 
arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 
arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 
tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 
handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya 
arbetsordningen öppnar också för ytterligare digitalisering av 
sammanträdeshanteringen. Förändringarna som gjorts beskrivs utförligare i 
Bilaga 1: Förändringar införda i förslaget till ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige.  

Medborgarförslag och e-förslag 
Vissa förändringar har också gjorts i fullmäktiges arbetsordning avseende 
medborgarförslag. Dessa beskrivs i bilaga 1. Förvaltningen har också tittat 
på hur medborgarförslagen skulle kunna utvecklas. Utredningar (bland 
annat SOU 2016:5) visar att medborgarförslagen inte har haft det resultat 
som var tanken när de infördes. Syftet var att medborgarförslaget skulle 
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stärka demokratin och fullmäktige vitaliseras genom att medborgaren fick 
förslagsrätt till fullmäktige. Effekten har dock uteblivit och många 
förespråkar istället e-förslag.  

Konceptet e-förslag innebär i grova drag att en medborgare lämnar in ett 
förslag (ett e-förslag) till kommunen. Detta publiceras sedan på kommunens 
hemsida, där andra kommuninvånare under en period har möjlighet att rösta 
på förslaget. Tanken är att förslagsställaren därmed kan väcka opinion för 
sitt förslag och samla stöd från andra medborgare. Formerna för e-förslag 
varierar mellan de olika kommuner som infört modellen. 

Förvaltningen bedömer att e-förslag kan vara relevant att införa i Håbo 
kommun. Därför föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa e-förslag i 
Håbo kommun.     

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-03-29 
- Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 
- Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, dok. nr 69144 
- Bilaga 1: Förändringar införda i förslaget till ny arbetsordning för 

kommunfullmäktige      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) föreslår följande ändringar i arbetsordningen: 

- § 4. Paragrafen ändras så att ”bör” ändras till ”ska” i fråga om när 
fyllnadsval till presidiet ska hållas. Det ska också förtydligas att 
fyllnadsval ska hållas vid ordinarie sammanträde.  

- § 25. Tillägg till paragrafen så att det framgår att motionären vid 
behandling av motioner alltid ska få ordet först. Motsvarande ska gälla 
vid interpellationer och frågor. 

- § 29. Möjligheten att rösta blankt, utan att rösten blir ogiltig, ska skrivas 
in i arbetsordningen. Detta gäller särskilt vid sluten omröstning med 
flera kandidater.  

- § 33. Paragrafen ändras så att interpellanten ”ska”, istället för ”bör”, få 
skriftligt svar på interpellationen senast dagen före den 
sammanträdesdag då interpellationen ska besvaras. Detta under 
förutsättning att interpellanten har lämnat in interpellationen inom 
fastställd tid. 

- § 34. Tillägg till paragrafen så att det framgår att frågan ska vara av 
enklare natur och kunna besvaras utan beredning. 

- Det ska av arbetsordningen framgå att acklamation alltid besvaras med 
”Ja” för respektive förslag, aldrig med ett ”Nej”. 

- Det ska skrivas in i arbetsordningen att förslag till beslut alltid utgör 
huvudförslag vid votering.  
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Fredrik Anderstedt (S) föreslår följande ändring i arbetsordningen: 

- § 44. Paragrafen modifieras så att allmänhetens frågestund begränsas till 
ett färre antal tillfällen. Endast när det finns skäl ska frågestunden hållas. 
Medborgardialogen behöver ses över och utvecklas. 

Leif Zetterberg (C) instämmer i Fredrik Anderstedts (S) förslag och menar 
att paragrafen kanske helt ska tas bort och ersättas med andra former av 
utvecklad medborgardialog. 

Efter avslutade överläggningar och som summering av diskussionen yrkar 
ordförande Carina Lund (M) att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut, samt att förvaltningen till kommande 
kommunstyrelse ges i uppdrag att bedöma och kommentera de uppkomna 
förslagen till ändringar i arbetsordningen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget om att lämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag, samt att förvaltningen ges i uppdrag 
att bedöma och kommentera förslagen till revideringar. Ordförande finner 
att så sker.      

______________ 
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§ 92 Dnr 2016/00648  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning för kommunstyrelsens 
verksamheter. Tidigare delegationsordning upphör därmed att gälla.   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning bör ses över och aktualitetsförklaras 
en gång per år för att säkerställa att innehållet är relevant och korrekt. Som 
ett resultat av årets översyn föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
delegationsordningen ska genomgå en revidering.  

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till delegationsordning, vilken 
har varit på intern remiss till samtliga avdelningar för synpunkter. 
Delegationsordningen har också behandlats politiskt som ett förberedande 
ärende vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-24. Förvaltningen 
uppfattade vid detta tillfälle att kommunstyrelsen inte hade några större 
synpunkter på förslaget, varför delegationsordningen nu går upp för beslut 
med oförändrat innehåll. 

Samtliga förändringar (någon rent språklig/grammatisk ändring undantagen) 
är tydligt markerade i bilagt förslag. Någon uttömmande genomgång av 
förändringarna görs därför inte i detta dokument.  

De större förändringsområdena sammanfattas nedan. 

- Generell språklig uppdatering med fokus på att tydliggöra och minimera 
tolkningsmånen i de flesta ärendegrupper. 

- Rollen som firmatecknare tydliggörs och har lyfts in i 
delegationsordningen. 

- Generella justeringar har gjorts med anledning av att kultur- och 
livsmiljöutskottet har lagts ned. 

- Justeringar i upphandlingsdelegationen har gjorts, bland annat vad gäller 
lagrum, förtydliganden om vad delegationen innebär, justering av 
beloppsgränser samt anpassning till ny lagstiftning. 

- Avsnittet om kultur och livsmiljö i delegationsordningen har till stor del 
fått nya delegater på grund av kultur- och livsmiljöutskottets 
nedläggning. 

- In- och uthyrning av lokaler har lagts tillbaka på politisk nivå. 
- Flertalet justeringar och tillägg har gjorts för att möjliggöra att 

arbetsutskottet kan utgöra ett plan- och exploateringsutskott, det vill 
säga att många beslut inom denna verksamhet, inklusive 
styrgruppsarbete, fattas på delegation i arbetsutskottet. 

- Vissa tillägg har gjort i rutinärenden och yttranden inom den tekniska 
verksamheten. 
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- Personal- och förhandlingsutskottets delegation har konkretiserats. 

I samband med översynen av delegationsordningen föreslår förvaltningen 
även förändringar i kommunstyrelsens och tekniska utskottets reglemente.  

För att uppnå bättre balans i och med arbetsutskottets utökade ansvar som 
plan- och exploateringsutskott föreslås att ersättarna ges generell närvaro- 
och yttranderätt vid arbetsutskottens sammanträden. För att vitalisera den 
politiska diskussionen i det tekniska utskottet föreslås att antalet ledamöter 
utökas till fem (5) och antalet ersättare till tre (3). Dessa förändringar 
behandlas i separata ärenden dnr 2017/342 och 2017/343.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-04-27 
- Förslag till ny delegationsordning   

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(38)

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 93 Dnr 2017/00342  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget på nytt reglemente för 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunfullmäktige upphäver det reglemente för kommunstyrelsen 
som antogs 2016-12-12 § 147.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen kommer som ett led i det ständigt pågående kvalitets- och 
effektiviseringsarbetet att besluta om att mer beslutanderätt inom 
kommunstyrelsens ansvar för plan- och exploateringsarbetet delegeras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta förväntas leda till mindre ledtider 
inom kommunens planarbete och förbättra den politiska styrningen av 
kommunens strategiska exploateringsprojekt.  

Delegationsförändringen kommer även att innebära att beslutanderätten 
delegeras till en mindre grupp av förtroendevalda än vad som tidigare varit 
brukligt i Håbo kommun. För att bibehålla en så hög nivå av insyn och 
transparens som möjligt föreslås därför kommunfullmäktige besluta om en 
generell förändring i kommunstyrelsens reglemente som medger rätt för 
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott att delta på arbetsutskottets 
sammanträden med yttranderätt.  På så sätt möjliggörs ett bred politisk 
diskussion i för kommunens utveckling viktiga frågor samtidigt som 
utskottets faktiska ledamöter aldrig kan utgöra en egen majoritet i 
kommunstyrelsen.        

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-05-04 
- Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen (förändringar är 

gulmarkerade)   

______________ 
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§ 94 Dnr 2017/00343  

Revidering av tekniska utskottets reglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till reviderat reglemente för tekniska 
utskottet. Tidigare reglemente upphör därmed att gälla. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att den gamla organisationen med tre (3) 
ledamöter och två (2) ersättare gäller fram till dess att kommunstyrelsen 
förrättat val enligt den nya organisationen.   

Sammanfattning  

I samband med revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning har 
förvaltningen uppmärksammat ett behov av att utöka den politiska 
representationen i det tekniska utskottet. En utökning av antalet ledamöter 
bedöms leda till en vitalare diskussion i utskottet. En sammansättning med 
endast tre ledamöter menar förvaltningen är för få antal personer för att 
säkra en bred politisk förankring av de ärenden som ska beredas inför beslut 
av kommunstyrelsen. 

Förvaltningen föreslår därför att antalet ledamöter i tekniska utskottet utökas 
från tre (3) till fem (5) och att antalet ersättare utökas från två (2) till tre (3). 
I övrigt föreslås reglementet lämnas oförändrat. Ändringar är markerade i 
gult i det nya förslaget.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2017-05-05 
- Förslag till reviderat reglemente för tekniska utskottet.   

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2017-05-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 95 Dnr 75101  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut.      

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) anmäler ett nytt ärende gällande förtydligande av 
ansvar för Håbo Marknads AB avseende försäljning och inköp av 
kommersiell etableringsmark. Hägglund (S) önskar att ärendet tas upp för 
behandling av kommunstyrelsen.     

______________ 
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 Sammanträdesdatum  

 2017-05-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 96 Dnr 74310  

Styrgrupp Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar in Christian Nordberg (MP) 
med närvaro- och yttranderätt till denna punkt.   

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.    

Sammanfattning  

 Projektets organisation gås igenom. 
 Tidplanen för projektet gås igenom. Detaljplanen för resecentrum 

planeras tas upp för beslut om granskning i oktober 2017. 
 Förberedelsearbetena kring bl.a. tillfälliga parkeringar och busstorg gås 

igenom och diskuteras. Omtag behöver tas i flera av de förberedande 
och tillfälliga åtgärderna. 

 Markanvisningen till COOP diskuteras i anslutning till trafiklösningen 
vid busstorget. 

 Styrgruppen ställer sig bakom att förvaltningen går vidare med 
föreslagna åtgärder i projektet.    

______________ 

 


