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§ 31 Dnr 62740  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 

av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 

tillägg: 

Information Håbo Marknad AB 

Förskola Viby Äng och Skogsbrynet 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 32 Dnr 2018/00872  

Verksamhetsdialog HåboHus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Verksamhetsdialogerna under 2019 sker under kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträden. Sammanträdena inleds med en halv 

timmes verksamhetsdialog, enligt verksamhetsdialogens dagordning: 

Grunduppdrag 

Målgrupp 

Verksamhet 

Medarbetare 

Ekonomi 

Övriga frågor 

Mats Norrbrand VD för Håbohus AB och Christian Nordberg (MP) 

ordförande i Håbohus AB styrelse närvarar.   

VD:n informerar om:  

Uppdrag/styrning av kommunala aktiebolag.  

Företagets ändamål, syfte och mål.  

Vad som gjorts, förgående affärsplan, vad som görs, nuvarande affärsplan.  

Organisation, medarbetare och sjukfrånvaro. 

Målgrupp och utmaningar.  
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§ 33 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbohus 

AB.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbohus AB. 

Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 

förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

företagspolicy.  

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Protokollsutdrag 2018-02-26 § 15  
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§ 34 Dnr 63022  

Verksamhetsdialog Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet hanteras av kommunstyrelsen 2019-03-18 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

VD Håbo Marknad AB 

Ordförande Håbo Marknad AB styrelse  
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§ 35 Dnr 2018/00138  

Exploatering, Väppeby, Bålsta torg, etapp 0, 
resecentrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att parkeringsdäcket som är 

medtaget i gällande budget ska finnas med i förslag till förnyad 

exploateringsbudget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om förnyad exploateringsbudget för Bålsta 

Centrum etapp 0-1, del av på 79,5 Miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att föregående budget ersätts med denna 

budget. 

3. Kommunstyrelsen noterar att inget ytterligare upplåningsbehov finns för 

år 2019. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna kan påbörjas.   

Sammanfattning  

Sedan beslutande av gällande budget för etapp 0, har projektet utvecklats. 

Dels har vidden av de åtgärder som krävs för genomförandet ändrats, dels 

har kostnader för redan inkluderade åtgärder förändrats. Som del i 

anläggande av busstorget föreslå nu förvaltningen att även uppförande av 

nytt resecentrum, anläggande av del av nytt torg samt förprojektering av 

allmänna platser inom etapp 1 (tidigare etapp 1 och 2) läggs till budgeten. 

Vidare föreslås att parkeringsdäcket, som är medtaget i gällande budget, 

utgår   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och exploateringsbudget 2019-02-13 

Programhandling Resecentrum   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att det i första 

attsatsen ska preciseras att 33 miljoner omfördelas. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att parkeringsdäcket som är medtaget i 

gällande budget ska finnas med i förslag till förnyad exploateringsbudget.   

Ajournering  

Mötet ajourneras 10:05-10:15 för överläggning  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Leif 

Zetterbergs (C) förslag eller enligt Fredrik Anderstedts (S) förslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Leif Zetterbergs (C) 

förslag.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen: Ja-röst för Leif Zetterbergs (C) 

förslag, Nej-röst för Fredrik Anderstedts (S) förslag.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Leif Zetterberg (C) 

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S), Thomas Moore 

(SD) 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Fredrik Anderstedts 

förslag (S).  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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§ 36 Dnr 2018/00990  

Ansökan om planbesked, Bålsta 1:131 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen anser att en förändring av 

markanvändning kan prövas genom ändring av gällande detaljplan. 

Planändringen bedöms kunna leda fram till en antagen ändrad detaljplan 

2019. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 6 975 kronor i 

enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa. 

3. Kommunstyrelsen ger Plan- och exploateringsavdelningen planuppdrag 

för ändring av detaljplan 281 för Bålsta 1:131.  

4. Kommunstyrelsen beslutar att med ett begränsat planförfarande samråda 

om förslaget till ändring. 

Sammanfattning  

Den aktuella byggnaden ligger i Gamla Bålstas norra del ca 2 km från 

Bålsta centrum. Byggnaden är i två våningar och ligger i ett kvarter med 

blandade verksamheter som kontor och snickeriverksamhet. Fastighetens 

byggnadsdel utmed Enköpingsvägen har i sin övre våning byggts om till 

fyra lägenheter för boende. Nuvarande planbestämmelse HJK medger för 

denna del användningen hotellboende eller någon form av korttidsboende 

men normalt lägenhetsboende över längre tid är inte förenligt med den 

bestämmelsen. 

Fastighetsägaren har sökt och beviljats bygglov för ändrad användning från 

kontor till korttidsboende. 

Ansökan om planbesked gäller en ändring av gällande detaljplan som idag 

medger handel och kontor så att även bostäder kan inrymmas i byggnaden 

utmed Enköpingsvägen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Ansökan, inkommen 2018-12-19 

Bilaga: Gällande detaljplanekarta, utdrag ur primärkarta, flygbild och 

planskiss över lägenheternas utformning 
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§ 37 Dnr 2011/00128  

Godkännande av detaljplaneprogram för Håbo 
Allmänning 1:4, Dragelund 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Från beslutet om planuppdrag 2009 har programmets fokus och avgränsning 

varierat under åren. Förslaget som nu tagits fram fokuserar på att ta tillvara 

på värden och kvalitéer i området. Genom att peka ut mark för verksamheter 

och mark för ett utvecklat rekreationsområde i anslutning till Lillsjön och 

Prästberget. 

Planprogrammet var utställt för samråd under hösten 2018, där det kom in 

ett 20-tal yttranden med synpunkter. Synpunkterna gäller främst 

trafiklösning och avgränsning av användningsområdena med ett flertal 

yttrande från oroade privatpersoner med anknytning till bostäderna inom 

området. Utifrån synpunkterna har programmet kompletterats med 

ytterligare information om nuläge och fortsatt planarbete. Avgränsning och 

innehåll är fortsatt detsamma. 

Som en del i genomförande av programmet har kommunstyrelsen 

markanvisat del av ett verksamhetsområde. Som ytterligare en del av 

genomförandet har en form av skydd för de höga naturvärdena i del av 

området identifierats, genom bildande av ett naturreservat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-13 

Planprogram för Dragelund 

Samrådsredogörelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag 

att ta fram erforderligt underlag för inrättande av ett naturreservat för 

Lillsjön. 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet skickas vidare utan eget förslag till 

beslut, samt att föredragning ska hållas på kommunstyrelsen.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Thomas Moores (SD) förslag, enligt Agneta Hägglunds (S) förslag eller 

enligt Leif Zetterbergs (C) förslag.  

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) 

förslag till beslut.  
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§ 38 Dnr 2018/00785  

Intresseanmälan om markanvisning gällande tomten 
med fastighetsbeteckning Bålsta 1:614 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen avslår JCM fastigheter AB:s förfrågan om en 

markanvisning inom Bålsta 1:614.     

Sammanfattning  

Området som JCM Fastigheter AB har önskar få exploatera ligger inom 

Håbo kommuns fastighet Bålsta 1:614 i anslutning till Gipsvägen, 

Betongvägen och Cementvägen och är detaljplanerad som Naturmark i Plan 

nr 327.  

För att området skall kunna bebyggas måste en ändring av gällande 

detaljplan göras.  

Förslaget skulle innebära en förtätning utav ett av Bålstas centralare lägen. 

Förtätning av den föreslagna sorten bör inte ske utifrån en enskild fastighet. 

Utan skall de genomföras bör detta ske i ett större sammanhang som kan ta 

en bättre helhetssyn till påverkan på de omkringliggande fastigheter och 

påverkan på övriga intressen. 

Området är idag en grönyta mellan två bostadsområden. Området bedöms 

idag vara viktigt dels för att bibehålla Bålstas karaktär av ett naturnära 

samhälle som är genombrutet av grönska och dels för dagvattenhanteringen 

i området. Området är även en del i ett grönt stråk som leder ner till gröna 

dalen som planeras bli Bålstas stadspark. 

En exploatering av området kan koma att ändra förutsättningarna för 

omkringliggande fastigheters dagvatten- och skyfallshantering. 

Konsekvenserna av detta är inte utrett i det aktuella fallet utan görs i en ev. 

detaljplaneprocess men utifrån Bålstas nuvarande dagvattenkapacitet bör 

viss försiktighet iakttas i frågan innan dagvattendammarna i Gröndalen är 

färdigutbyggda. 

Med hänsyn till den förväntade handläggningstiden för framtagandet av en 

ny detaljplan för området är det Plan- och exploateringsavdelningens 

bedömning att det är bättre att fokusera planarbetet till redan beslutade 

projekt och till projekt som har en större positiv inverkan på Bålsta. 

Plan- och exploateringsavdelningens bedömning är därför att området i 

dagsläget inte är lämpligt för exploatering.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Detaljplan nr 327  

Kartbilaga 1   
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§ 39 Dnr 2018/00690  

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Väppeby 
6:2, DPL 372  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändring av detaljplan för 

del av fastigheten Väppeby 6:2, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900)   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 2018-10-09, 159 § beslut om uppdrag att ändra 

detaljplan 372 för Väppeby 6:2. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av bostäder på den del av 

fastigheten Väppeby 6:2 som i gällande detaljplan (laga kraft 2008-06-05) 

avsetts för skola och elevbostäder. Området ligger intill byggnaden Åbergs 

museum och marken ägs av Lasse Åbergs museum i Bålsta AB. Delen av 

fastigheten där föreslagen exploatering skall ske avses bli överlåten till 

Grundbulten 23566 AB (746 Mussebo AB).  

Ärendet har genomförts med ett så kallat ”begränsat förfarande” som 

innebär att om alla berörda sakägare är positiva till ändringen av 

detaljplanen den kan direkt tas upp för beslut om antagande utan 

granskning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Plankarta, antagandehandling 

Planbeskrivning, antagandehandling 

Samrådsredogörelse   
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§ 40 Dnr 2019/00044  

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är 

aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på 

ett övergripande och aktuellt sätt. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att 

uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar 

kommunen har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, 

nationella och regionala miljömål.   

Sammanfattning  

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för 

ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och 

regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med 

aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det 

konstateras att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och 

tydliggöras i strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015. 

Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en 

agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De 

svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart 

energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi 

nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen 

till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart 

Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna 

gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat 

och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och 

samhällsutveckling.  

För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar 

utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses 

över och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största 

vikt så att det finns resurser i verksamheterna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-11     
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§ 41 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 

program- och detaljplaneuppdrag daterad den 13 februari 2019.   

2. Kommunstyrelsen uttalar vikten av att resurser fortsättningsvis tillskapas 

för att möjliggöra arbete med fler planuppdrag och detaljplaner som inte 

enbart rör Bålsta tätort.   

Sammanfattning  

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 40 plan- och 

programprojekt. Med en fördelning om 8 hög-, 6 medel-, 15 låg-, 10 

oprioriterade samt ett överklagat. För närvarande fokuseras personalresurser 

på de högst prioriterade projekten, men ett utökat konsultstöd möjliggör 

arbete med ytterligare projekt.  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. Ett nytt uppdrag har lagts 

till som lågt prioriterat. Vidare har tidplaner för fem projekt justerats.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-13 

Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 

daterad 13 februari 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 

kommunstyrelsen uttalar vikten av att resurser fortsättningsvis tillskapas för 

att möjliggöra arbete med fler planuppdrag och detaljplaner som inte enbart 

rör Bålsta tätort.   
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§ 42 Dnr 2019/00066  

Revidering av plan- och bygglovstaxan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag på plan- och bygglovstaxa 

inklusive kart- och mättaxa, därmed upphör plan- och bygglovstaxan 

antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 144.  

Sammanfattning  

Nu gällande plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs av 

kommunfullmäktige den 19 december 2011. En mindre revidering i taxan 

gjordes 2017. En längre tid har det stått klart att gällande taxa är i behov av 

översyn. Bland annat finns det exempel på åtgärder där taxan ger ett för lågt 

utfall på avgiften i förhållande till arbetsinsatsen. Det finns även nyare 

lagändringar inom bygglovverksamheten som ger behov av att bestämma 

avgiftsnivå för åtgärden.   

En jämförelse med kringliggande kommuner samt andra relevanta 

kommuner har genomförts och ger stöd för att Håbo kommuns plan- och 

bygglovtaxa ger ett utfall som är förhållandevis lågt. Därmed erhålls inte 

den nivå på kostnadstäckning som erfordras.  

En plan- och bygglovtaxa ska vara konstruerad så att kommunens kostnader 

för den aktuella myndighetsutövningen täcks. Det som ska vara skatte-

finansierat är information, rådgivning, allmän övervakningsverksamhet och 

tillsynsarbete.   

 

Bygg- och miljöförvaltningen har i samarbete med plan- och 

exploateringsavdelningen tagit fram ett förslag till ny plan- och bygglovtaxa 

inklusive kart- och mättaxa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Plan och bygglovstaxa   

Bilaga taxatabell  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Andetstedt (S) yrkar bifall till förslag på plan- och bygglovstaxa 

inklusive kart- och mättaxa.   
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§ 43 Dnr 2018/00994  

Revisionsrapport: Granskning av kommunens 
krisberedskap  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogat 

yttrande, daterat 2019-02-12.  

Sammanfattning  

PriceWaterhouse Cooper (PwC) har på uppdrag av Håbo kommuns 

förtroendevalda revisorer granskat kommunens krisberedskap. Den 

övergripande revisionsfrågan är: 

Arbetar Håbo kommun med krisberedskap i enlighet med lagstiftning och 

myndigheters riktlinjer? 

Efter genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att 

kommunstyrelsen delvis uppfyller kontrollmålen i enlighet med lagstiftning 

och myndigheternas riktlinjer. 

Revisionsrapporten är översänd till kommunstyrelsen för yttrande den 20 

december 2018. Revisonen önskar ett yttrande från kommunstyrelsen senast 

den 30 mars 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-11 

Remiss Revisionsrapport – Granskning av kommunens krisberedskap 

Yttrande, daterat 2019-02-12 
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§ 44 Dnr 2019/00035  

Samverkansöverenskommelse mellan Håbo kommun 
och Polismyndigheten Region Mitt, Lokalpolisområde 
Enköping/Håbo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande 

undertecknar samverkansöverenskommelsen.    

Sammanfattning  

Syftet med överenskommelsen är att strukturera det brottsförebyggande 

arbetet mellan parterna. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet utgår från en gemensam lägesbild och de problemområden som 

identifierats. Därefter formuleras ett gemensamt Medborgarlöfte.  

I dagsläget bedrivs samverkan i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet inom ramen för Hälso- och trygghetsrådet och 

Trygghetsgruppen.  

Områden där samverkan mellan kommunen och polisen är särskilt viktigt är 

arbetet med förebyggande brottsbekämpning gällande barn och unga samt 

arbetet med att skapa en trygg boendemiljö för Håbos invånare.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-18 

Samverkansöverenskommelse mellan Håbo kommun och Polismyndigheten 

Region Mitt, Lokalpolisområde Enköping/Håbo   
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§ 45 Dnr 2019/00001  

Rekommendation från Sveriges kommuner och 
landsting, till kommuner om gemensam finansiering av 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunstyrelsen beslutar att översända rekommendationen till vård- och 

omsorgsnämnden för kommunens ställningstagande.     

Sammanfattning  

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 

sammanträde den 14 december 2018 beslutat:  

 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, 

vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för 

fyra år (2020-2024).  

 

2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive 

kommun. De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 

3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt.  

 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be 

dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 

15 juni 2019.  

 

Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god 

framförhållning omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna 

rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 

och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 

många kommuner antar rekommendationen. 

 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL 

behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av 

ställningstagandet ska det framgå om rekommendationen antas eller inte. 

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan 

SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 

kunna erbjudas nationellt framöver. 

 

För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver 
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samtliga kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende 

rekommendationen senast den 15 juni 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19 

Meddelande från SKL   
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§ 46 Dnr 2018/00956  

Attesträtt år 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2019 till angivna 

befattningar enligt bilaga.    

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 

transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 

upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 

delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 

budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 

följs och att det finns en aktuell förteckning över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 

kommunstyrelsen och attestanter som utses av kommundirektören.  

Förteckningen aktualiseras årligen i berörd nämnd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-03 

Attestförteckning KS 2019   
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§ 47 Dnr 2019/00039  

Tidplan för budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad tidplan enligt ett 

traditionellt budgetår presenteras för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa budget för kommande år och en 

plan för de två följande åren. Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen 

för driftbudget och investeringsbudget för verksamheten. Det ska framgå 

hur verksamheten ska finansieras och finansiella mål för en god ekonomisk 

hushållning ska anges. Budgeten ska även innehålla en plan för 

verksamheten och planen ska innehålla mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Under våren tas de ekonomiska förutsättningarna fram utifrån 

kommunfullmäktiges finansiella mål och tillsammans med 

verksamhetsanalysen som förvaltningarna arbetar fram, formas ett 

budgetförslag av kommunledningsgruppen.  

I maj föreslås en budgetkonferens, en heldag för presentation och diskussion 

av budgetförslaget. 

I tidplanen föreslås att kommunfullmäktige beslutar om budget och mål 

2020 och plan 2021-2022 i juni, för att ge nämnder och förvaltningar tid att 

arbeta med sina budgetar och mål under hösten, utifrån 

kommunfullmäktiges inriktning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-29 

Tidplan för budget och mål 2020, plan 2021-2022. 

Information om ekonomiska förutsättningar (kompletteras till KS 

sammanträde)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att budgetprocessen hanteras likt förgående 

år, enligt ett traditionellt budgetår, där budgeten tas i november. En 

reviderad tidsplan presenteras för kommunstyrelsen.  
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§ 48 Dnr 2019/00050  

Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 

och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 

revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 

årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 

nämnder. 

I 2018 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 69,4 miljoner 

kronor (54,2 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 

i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 24,0 (68,7) 

miljoner kronor, varav Håbohus AB 23,7 (5,0) miljoner kronor och Håbo 

Marknads AB cirka 300 000 (62,5 miljoner) kronor. Räddningstjänsten 

redovisar ett överskott på cirka 900 000 (3,4 miljoner) kronor varav Håbo 

kommuns andel är cirka 300 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 44,0 (137,7) miljoner kronor 

vilket är 27,8 miljoner kronor bättre än budgeterat. Under året har 

kommunen fått intäkter av engångskaraktär, bland annat stimulansmedel för 

ökat bostadsbyggande om 4,9 miljoner kronor och reavinst vid försäljning 

av exploateringsfastigheter 33,8 miljoner kronor. Elimineras reavinsterna 

inom exploateringsverksamheten uppgår resultatet för kommunen till 10,0 

miljoner kronor.  

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 

de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 8,6 miljoner 

kronor. Föregående år var det överskott med 10,2 miljoner kronor. 

Kommungemensamma verksamheter lämnar ett överskott på 6,2 miljoner 

kronor, vård- och omsorgsnämnden 1,3 miljoner kronor och överförmyndar-

nämnden cirka 500 000 kronor. Barn- och utbildningsnämnden har 

underskott med 13,4 miljoner kronor, socialnämnden 2,7 miljoner kronor 

och bygg- och miljönämnden 1,3 miljoner kronor.  

Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar överskott om 1,2 

miljoner kronor. VA-verksamhetens överskott uppgår till 2,8 miljoner 

kronor. 
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Årets investeringar uppgår till 149,2 (133,4) miljoner kronor. Budgeten är 

441,2 miljoner kronor och överskottet är därmed 292,0 miljoner kronor. Av 

överskottet avser 274,5 miljoner kronor pågående projekt där budget 

föreslås ombudgeteras till år 2019. Förvaltningen återkommer till 

delårsrapporten per mars om utökat upplåningsbehov för år 2019 för de 

ombudgeterade investeringarna. År 2018 behövdes inget beslut om 

ytterligare upplåning som följd av låg förbrukning av investeringsmedel. 

Av de långsiktiga finansiella målen och nämndernas mål för verksamheten 

anses 22 av 31 som uppfyllda vid årets slut. Måluppfyllnaden är därmed 71 

procent, vilket är något högre än förgående år då den var 69 procent. Den 

största förändringen är den positiva utvecklingen inom målområdet Hållbara 

Håbo, som gått från 71 procents måluppfyllnad 2017 till 100 procent i år. 

Även målområdet Kvalitativa och effektiva Håbo har förbättrats betydligt 

från 50 procent 2017 till 82 procent. Samtliga finansiella mål är uppfyllda.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Årsredovisning 2018 

Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning: Investeringar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet skickar vidare ärendet utan 

eget förslag till beslut.  
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§ 49 Dnr 2019/00073  

Årsredovisning 2018 Stiftelsen socialsamfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ingen årsredovisning presenterad, ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen.      
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§ 50 Dnr 2019/00072  

Årsredovisning 2018 samfond inom skolområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 1. Ingen årsredovisning presenterad, ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen.    
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§ 51 Dnr 2018/00874  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2018  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 3 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Socialnämndens beslut, § 50 2018 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 78 2018 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande   
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§ 52 Dnr 2018/00871  

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen i samband med 
organisationsförändring 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i 

dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning  

Dokumenthanteringsplanen är det dokument som styr hanteringen av 

myndighetens allmänna handlingar, till exempel vilka handlingar som ska 

bevaras eller gallras och var de ska förvaras.   

Planen ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod vilket nu gjorts i 

samband med styrdokumentsöversynen och organisationsförändringarna 

som genomförts. Enligt delegationsordningen har kansli- och kvalitetschef 

rätt att däremellan besluta om mindre ändringar för att hålla 

dokumenthanteringsplanen aktuell. 

De ändringar som föreslås i denna version av kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan är i huvudsak att de två verksamheter som bildat 

egna nämnder lyfts ut ur kommunstyrelsens förvaltnings 

dokumenthanteringsplan.  

En mer omfattande omarbetning av planen kommer att behövas göras under 

2019/2020.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-11 

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, version 3.0   
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§ 53 Dnr 2019/00020  

EU-val 2019: Arvoden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för EU-

valet 2019: 

Ordförande i valdistrikt  2700 kronor 

Vice ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

Röstmottagare m fl som tjänstgör i valdistrikt 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i utbildning på plats i kommunhuset inför valet. Denna 

ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 

förtidsröstningen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 500 kronor till 

röstmottagare på ”reservlista” för att hålla sig tillgängliga under valdagen.    

Sammanfattning  

Förvaltningen föreslår att den ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare som beslutades inför valet 

2018 också ska gälla för EU-valet 2019. Detta i syfte att hålla nivån på 

ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså har 

kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 

utbildning. Ersättning till dem som är med och möblerar vallokalen i 

anslutning till valet är också rimligt. Förvaltningen föreslår därför att 

ersättningsnivåerna för EU-valet 2019 ligger på samma nivå som för valet 

2018 enligt: 

- Ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt 2700 kronor 

- Röstmottagare m fl som tjänstgör i valdistrikt 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor 

- Möblering av vallokal 400 kronor  
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Vid valet 2018 hade kommunen så kallade ”extra resurser” som tjänstgjorde 

på valdagen på ospecificerat distrikt för att skapa flexibilitet avseende 

bemanningen. Detta bedöms inte behövas vid EU-valet, då det bara är ett val 

med beräknat lägre valdeltagande än valen till riksdag, kommun och 

landsting. Dock behövs en ”reservlista” med röstmottagare som täcker upp 

vid sjukdom och som bistår vid rösträkning om behov finns. Dessa föreslås 

få en mindre ekonomisk ersättning för att hålla sig tillgängliga under 

valdagen.  Förvaltningen föreslår därför även ersättning enligt följande:  

- Röstmottagare på reservlista  500 kronor    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag valnämnden 2019-01-23 § 11 
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§ 54 Dnr 2018/00751  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 § 177 att fastställa 

kommunövergripande fokus-områden. Förvaltningen ska återkomma med 

förslag på mål senast till kommunstyrelsen.  

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(53) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-04  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 55 Dnr 2019/00087  

Ansvar för uppdrag med anledning av förändrad 
politisk organisation  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens uppdrag som inte 

längre finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde flyttas till den nämnd 

som i och med den förändrade politiska organisationen tilldelats 

ansvarområdet.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 att anta förändrad politiskt 

organisation att gälla från kommande mandatperiod. Innan den nya politiska 

organisationen trädde i kraft har uppdrag både från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige givits inom de ansvarsområden som i och med nya 

politiska organisationen nu finns hos kultur- och fritidsnämnden och 

tekniska nämnden.  

 

Detta ärende syftar till att tydliggöra att uppdragen som inte längre är inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde flyttas till nya nämnderna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-20 

KF 2018-06-11 § 66    

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(53) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-04  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 56 Dnr 2018/00873  

Utredning: Insynsplatser i nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta insynsplatser och därmed 

inte fortsätta utreda hanteringen.      

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66, att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda hantering av insynsplatser i nämnder och styrelser för de 

partier som inte har en egen plats.  

 

Att införa insynsplatser i nämnder förekommer i flera kommuner, det är en 

avvägning mellan principen om valutslagets betydelse för ett partis ställning 

och inflytande samt det från demokratisk synpunkt angelägna i att de mindre 

partierna ges möjlighet att få information.  

 

I Håbo kommun får kommunalråd och oppositionsråd närvara på 

nämndsmöten men inte i besluten. Enligt reglementet uppdragsbeskrivning 

för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare ska oppositionsråd vid 

sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar 

representation eller insyn svara för att vidarebefordra relevant information 

till berörda gruppledare. 

 

Med tillgängligheten av underlag som ledamöter och ersättare erbjuds via 

kommunens digitala verktyg för handlingar till sammanträden och råden 

som i del av sitt uppdrag ska vidarebefordra information till gruppledare kan 

den demokratiska aspekten anses uppfylld. Under förutsättning att detta görs 

ser förvaltningen i dagsläget inget behov av att inrätta insynsplatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 66 

Utredning 2019-02-14   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att insynsplatser ska inrättas.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Thomas Moores (SD) 

förslag eller enligt Leif Zetterbergs (C) förslag. Ordförande finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Leif Zetterbergs (C) förslag.  
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Protokollsanteckning 

Reservation Thomas Moore (SD) 
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§ 57 Dnr 2018/00471  

Motion: Enklare och snabbare bygglov 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige uppmanar bygg- och miljönämnden att i enlighet 

med motionens intentioner, prioritera arbetet för en snabbare hantering av 

bygglov.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fem förslag för 

snabbare bygglov. Bygg- och miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig 

över denna motion. Av nämndens yttrande framgår att nämnden ser det som 

viktigt att åstadkomma en så smidig bygglovsprocess som möjligt och att 

nämnden kontinuerligt arbetar för att förkorta handläggningstiderna. Detta 

genomförs bland annat genom att se över befintliga riktlinjer, kartlägga 

processer, utöka informationsinsatser mot dem som söker bygglov, utveckla 

e-tjänster med mera. Dock bedömer bygg- och miljönämnden att de 

specifika åtgärder som motionen föreslår inte är genomförbara, bland annat 

då befintliga resurser inte medger att förslagen genomförs och då befintligt 

regelverk generellt sett är så förenklat som det går. Därför föreslår nämnden 

att motionen ska avslås. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare 

att tillföra i ärendet, varför kommunfullmäktige avslår motionen.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Motion 2018-06-06 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att kommunfullmäktige uppmanar bygg- och 

miljönämnden att i enlighet med motionens intentioner, prioritera arbetet för 

en snabbare hantering av bygglov.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag.   

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag.   
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§ 58 Dnr 2018/00473  

Motion: Nytt flyktingpolitiskt program 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

Socialnämndens bedömning genom att uppdra till Socialnämnden att 

samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande integrationsplan 

för nyanlända.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med förslag på att att 

kommunfullmäktige tar fram och beslutar om ett nytt flyktingpolitiskt 

program med inriktning på tidigare förslag från Bålstapartiet. 

Socialnämnden har yttrat sig över motionen och bedömer att kommunens 

nuvarande flyktingpolitiska program behöver ses över och efterfrågar ett 

utredningsuppdrag för att göra detta samordnat för hela kommunen. 

Socialnämnden hänvisar också till övriga styrdokument på området och 

redogör för deras innehåll, vilka åtminstone delvis överensstämmer med 

Bålstapartiets. Dock framgår att vissa styrdokument inte överensstämmer 

med Bålstapartiets förslag och att det heller inte är helt upp till kommunen 

att själv besluta om dessa delar, då det bland annat handlar om 

länsövergripande överenskommelser. Därmed kan innehållet i ett nytt 

program inte garanteras överensstämma med Bålstapartiets förslag.  

Med hänvisning till socialnämndens yttrande föreslår kommunstyrelsens 

förvaltning att motionen bifalls delvis genom att socialförvaltningen ges i 

uppdrag att samordna framtagandet av ett förslag på en övergripande 

integrationsplan för nyanlända. Att bifallet föreslås vara delvist beror på att 

arbetet behöver ta hänsyn till övriga relaterade styrdokument. Därmed kan 

det inte garanteras att innehållet i det nya programmet till fullo kommer att 

överensstämma med Bålstapartiets förslag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Motion 2018-06-06 

Socialnämndens beslut § 42 2018 

Socialförvaltningens utredning 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse   

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(53) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-03-04  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 59 Dnr 2018/00477  

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Bålstapartiet om att anställa kommunala 

ordningsvakter. 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period om tre år i taget för att 

verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 

ordningsvakter, § 2: 

2 § Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra vid 

allmänna sammankomster som avses i 2 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) 

och cirkusföreställningar, 

offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen, 

bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott, friluftsliv, spel, 

lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde till, eller 

lokaler eller utrymmen där alkoholdrycker serveras till allmänheten med 

tillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622). Lag (2010:1624). 

Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så kallat ”LOV 3-objekt” 

utifrån lag (1980:578) om ordningsvakter, § 3: 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från 

allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som 

avses i 2-2 b §§. Lag (2010:295). 

Inom lokalpolisområde Enköping/Håbo finns idag två LOV 3-objekt; 

lasarettet och bussterminalen vid Gustav Adolfsplan i Enköping. Inom Håbo 

kommun finns det idag, enligt polisen, inget geografiskt område som är 

aktuellt som LOV 3-objekt och därför kan inte en ordningsvakt verka vare 

sig i kommunal regi eller genom avtal med privat aktör.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-08 

Motion 2018-06-06 

Protokoll från Hälso- och trygghetsrådet, 2019-01-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar på återremiss för ytterligare utredning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att ärendet återremitteras.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare  
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§ 60 Dnr 2018/00256  

Motion: Grannsamverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

Sammanfattning  

I april 2018 inkom Lars-Göran Bromander, socialdemokraterna, med en 

motion där det föreslås att Håbo kommun tar initiativ till att starta en grupp 

för patrullerande grannsamverkan i samarbete med polisen i kommunen. 

Med grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 

samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre 

attraktivt för brottslig verksamhet.  

Grannstödsverksamheten är en mer omfattande aktivitet och innefattar fler 

funktioner, bl a en styrgrupp för ledning av arbetet, regelbunden patrullering 

(med bil) är ett viktigt inslag i denna verksamhet.  

Enligt polisen så finns det i dagsläget ingen anledning att införa en sådan 

insats som grannsamverkansstöd i kommunen. Det finns ingen statistik som 

visar att Håbo har områden som är osäkra eller utsatta. Förvaltningen 

föreslår att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Motion 2018-04-11 

Utredning 2018-02-14  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på återremiss för ytterligare utredning och för att 

hanteras tillsammans med motionen om kommunalt anställda 

ordningsvakter.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare  
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§ 61 Dnr 2018/00447  

Motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återemitterar ärendet.  

Sammanfattning  

I en motion från Agneta Hägglund, socialdemokraterna, föreslås att Håbo 

kommun inför kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga kategorier 

pensionärer.  

 

Tidigare har en liknande motion i ämnet väckts. I den motionen föreslogs 

kommunen att tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en självkostnad 

av 100 kronor. I den utredningen framkom bland annat: 

Huvudmannaskapet för kollektivtrafiken flyttades fr.o.m. 2012 över från 

Håbo kommun till kollektivtrafikförvaltningen Region Uppsala. 

Kommunen har tillskrivit kollektivtrafikförvaltningen och bett om offert för 

att kunna erbjuda skolklasser och pensionärer (2013), ålderspensionärer och 

förtidspensionärer (2015) gratis bussresor.  

Från Region Uppsala har svaret varit att rabatter till enskilda kundgrupper 

inte faller inom tillköpsmöjligheten och att tillköp endast bör förekomma i 

mycket begränsad omfattning och under begränsad tid. 

I kommunen finns det ca 3770 personer mellan 65-w år, om hälften nyttjar 

subventioneringen tar kommunen en kostnad om ca 500 000 kr/månad. Om 

20 % av alla pensionärer nyttjar subventioneringen tar kommunen en 

kostnad om ca 200 000 kr/månad. Eftersom det inte finns exakt statistik att 

tillgå är det svårt att i dagsläget göra en korrekt kostnadsbedömning. 

I dag finns redan rabatterade resor för pensionärer i Uppsala län, ex 30-

dagars- och 90-dagars periodbiljett, det finns inga kort som gäller för vissa 

tider på dygnet. Kollektivtrafikförvaltningen meddelade (2019-01-28) att 

samma svar gäller som tidigare. Just nu pågår inga diskussioner om att 

införa en gratis kollektivtrafik för enskilda målgrupper eller under vissa 

tider. Vid en total subventionering för alla pensionärer skulle kostnaden för 

kommunen öka ytterligare än vad som framgår i tidigare utredning (se 

bilaga). Förvaltningens bedömning är att motionen bör avslås.  

Motionen har lämnats till pensionärsrådet som ställer sig positiva till 

motionen innehåll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-25 

Motion 2018-05-30 
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Tidigare utredning 2018-03-12  

Pensionärsrådet 2018-09-14 § 40  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på återremiss för inhämtande av yttrande från 

vård- och omsorgsnämnden och handikapprådet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 

Ordförande finner att ärendet återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 62 Dnr 2018/00134  

Medborgarförslag: Förskola i Häggeby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag avseende inrättande av förskola i Häggeby har 

inkommit. Den 4 april 2018 remitterades medborgarförslaget från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Barn -och 

utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att bedriva en förskola i 

kommunal regi i Häggeby. Barn- och utbildningsnämnden finner att 

underlaget av antal barn i Häggeby inte är tillräckligt för att bedriva 

verksamhet i kommunal regi.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår mot ovanstående att avslå 

medborgarförslaget om kommunal förskola i Häggeby. För att tillgodose det 

behov som dock finns i Häggeby föreslår barn- och utbildningsnämnden att 

verka för att det ges möjligheter för en fristående aktör att etablera sig i 

området. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga gällande 

förskola i kommunal regi. Kommunstyrelsen förvaltning understryker att 

planer på ny bebyggelse i Häggeby och Måttan finns. Förvaltningen ska se 

över möjligheten att tillskapa byggrätt för skoländamål i samband med detta 

planarbete, som dock ligger något/några år fram i tiden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Medborgarförslag, Öppna upp en förskola i Häggeby 2018-02-18. 

Beslut barn- och utbildningsnämnden § 72/2018   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 
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§ 63 Dnr 2019/00077  

Redovisning av ej färdigberedda motioner och 
medborgarförslag till kommunfullmäktige 2019-04-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, 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. 

Totalt finns, per den 15 februari 2019, 7 medborgarförslag och 21 motioner 

(varav 3 anmäls på kommunfullmäktige 2019-02-25) som fullmäktige ännu 

inte har beslutat om.  

En motion och ett medborgarförslag är äldre än ett år. Motionen har 

återremitterats och medborgarförslaget har återrapporterats till 

kommunfullmäktige om vidgad utredning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

Förteckning 2019-02-15   
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§ 64 Dnr 2019/00034  

Informationsärende: Återrapportering av uppdrag 
ställda till kommunstyrelsen (uppdragslista) samt 
verkställighet av fullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Återrapportering av uppdrag ställda till kommunstyrelsen (uppdragslistan) 

samt verkställighet av fullmäktiges beslut presenteras.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan  
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§ 65 Dnr 2019/00030  

Val av ytterligare representant till ungdomsrådet, 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen utser Sarah Karjalainen (SD) till representant i 

ungdomsrådet för mandatperioden.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 11 februari att anta ett 

nytt reglemente för ungdomsrådet, enligt vilket den politiska 

representationen i rådet ska bestå av kommunstyrelsens ordförande samt tre 

ungdomspolitiker, en från vart och ett av de tre största partierna i 

kommunen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-26 utsågs två 

ungdomspolitiker till ungdomsrådet. Ytterligare en ungdomspolitiker 

behöver alltså utses.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-14   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) förslår Sarah Karjalainen (SD).  
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§ 66 Dnr 88579  

Inbjudan Knivstakonferensen 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott får delta på Knivsta konferensen 2019.  

Sammanfattning  

Inbjudan Knivsta konferensen 2019 presenteras.  
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§ 67 Dnr 2019/00088  

Kommundirektörens informationspunkt 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektören informerar om: 

 

Arbetet med fullmäktiges mål 

Rekryteringar 

Laddstolpar, träffat två aktörer, ska träffa en tredje aktör 

Tillväxtråd, en uppstartslunch 

Parkeringsdäck, intressenter har hört av sig 

Digitalisering, uppförande av E-arkiv  

Förslag på ombyggnation och flytt av verksamheter, lyfter problematik med 

närarkiv. 
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§ 68 Dnr 62739  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in fastighetschef och ordförande i 

tekniska nämnden till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) redogör för sin del i hantering av 

ärende i Håbo Marknad AB. 

 

Ordförande har blivit kontaktad av olika parter där det framkommit 

information som gjorde att ordförande kontaktade ordförande i 

marknadsbolagets styrelse som kunde verifiera att dessa samtal även skett 

med andra i styrelsen. Ett möte hölls där ytterligare styrelseledamot i 

marknadsbolaget verifierade information.  

Efter detta lämnar ordförande ärendet. Ordförande har fungerat som en länk 

mellan oroliga och delgivit information till delar av styrelsen.  

Senare samma kväll får ordförande veta att styrelsen tagit beslutet att 

entlediga VD:n för marknadsbolaget, som ordförande då förmedlar till 

gruppledarna.  

Ordförande understryker att hon inte en enda gång i processen har agerat 

som ägare.  

Agneta Hägglund (S) ställer frågor om förskolorna Viby Äng och 

Skogsbrynet. 

Undrar vad som är på gång, om utbyggnad är stoppad och Skogsbrynet 

flyttad? 

Kommundirektör informerar om svar som inkommit i ärendet. Ansvarig 

tjänsteman och ordförande i tekniska nämnden bjuds in till 

kommunstyrelsen för att informera om detta.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Fastighetschef 

Ordförande tekniska nämnden 
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§ 69 Dnr 2019/00100  

Ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15, m.fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 

ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15 m.fl. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 

ändring av detaljplan, K10 Hagviken, Råby 3:15 m.fl. enligt 5 kap. 11§ 

Plan- och bygglagen (2010:900. 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om ändringen av detaljplanen inte 

antagits inom tre år.   

Sammanfattning  

I samband med en ansökan om bygglov har det framkommit att fyra 

fastigheter i Hagviken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder. 

Verkligheten stämmer därför dåligt med den gällande detaljplanen, och 

omöjliggör nu ytterligare tillbyggnader. Vid detaljplaneläggning för att 

omvandla området från fritidshusbebyggelse till permanent (70-talet) 

undantog Länsstyrelsen (då fastställande myndighet) fastigheterna från 

antagande av ny plan. I samband med undantagandet konstaterade 

kommunen att ny plan skulle tas fram även för dessa fastigheter. 

Ännu har ingen ny plan tagits fram. Behovet av att ta fram en ny plan får 

därför anses som angeläget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-27   

 
 
 

 


