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 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 
Tid och plats Kl. 14:00-20:15 måndagen den 26 oktober 2015, Övergransalen, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande – Jäv § 168 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande – Jäv § 164 
Håkan Welin (FP) 
Christian Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) – Jäv § 168 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Owe Fröjd (Båp) §§ 147-159, 161-163, 165, 167, 171 
Leif Zetterberg (C) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Sabine Noresson (MP) 
Helene Cranser (S) 
Johan Tolinsson (S) - Frånvarande 
Bengt Björkman (SD) – Tjänstgör för Owe Fröjd (Båp) §§ 160, 164, 166, 168-
170, 172-174 
Leif Lindqvist (V)  
Christer Staaf (C)  

  
Tjänstemän Vipul Vithlani, kommundirektör 

Jonas Eliasson, kanslichef 
Johan Utter, kommunsekreterare 
Pia Jexell, kvalitetssamordnare 
Lars-Inge Larsson, teknisk chef  
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare 
Rickard Westning, räddningschef 
Anna-Karin Bergwall, förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen 
Marie Pettersson, samhällsplanerare 
Domagoj Lovas, planarkitekt 
Anne-Marie Engman, exploateringsingenjör 
Tarja Dahlin, personalchef 
Thomas Brandell, socialchef 
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Justering  
Justerare Werner Schubert (S) och Håkan Welin (FP) 

Tid och plats Fredagen den 30 oktober 2015, Kansliet 

Justerade paragrafer §§ 147-156, 158-174 
  
Ajournering - 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Carina Lund §§ 147-167, 169-174 Liselotte Grahn Elg (M) § 168 

Justerare 
 

 

Werner Schubert (S) 

 
 

 

Håkan Welin (FP) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 147-156, 158-174 

Sammanträdesdatum 2015-10-26 

Datum för 
anslags uppsättande 2015-11-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2015-11-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 147  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning med ändringar 
enligt förslag nedan.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande anmäler tre nya ärenden till dagordningen: 

1. Inhyrning av lokal för ensamkommande flyktingbarn 

2. Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik Bålsta 

3. Uppsägning av hyreskontrakt, Kalmarvägen 3 

Owe Fröjd (Båp) anmäler två övriga frågor: 

1. Verkställighet av motionen gällande mjuka linjen 

2. Hur ser Håbo kommuns sammanlagda mottagande av flyktingar ut? 

Agneta Hägglund (S) anmäler en övrig fråga om problematik med kallelser 
och inbjudningar till olika instanser.       

______________ 
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§ 148   

Informationer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.     

Sammanfattning  
Kvalitetssamordnare Pia Jexell informerar om kommunens nya styr- och 
ledningsmodell där fokus ligger på grunduppdraget och kärnverksamheten. 
Grunduppdraget ska synliggöras och mätas på ett bättre sätt för att 
säkerställa god kvalitet.   

______________ 
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§ 149 Dnr 2015/00039  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2015-08-24 – 2015-10-14, föreligger: 

Anställningsbeslut/Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning, 2015-08-31 – 2015-10-08. 
Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2015-08-25 – 2015-10-14. 
Socialförvaltningen, perioden 2015-08-25 – 2015-10-09.  
 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar.  

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-15 
Förteckning över delegationsbeslut 2015-10-15 

______________ 
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§ 150 Dnr 2015/00040  

Redovisning av aktuella protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisade protokoll.  

Sammanfattning  
Protokoll från Samordningsförbundet Uppsala län 2015-09-18. 
Protokoll från Håbo Marknads AB 2015-09-15. 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet (KPR) 2015-09-23.  

Beslutsunderlag 
Protokoll enligt ovan 

______________ 
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§ 151 Dnr 2015/00191  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2015-
09-23. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för förebyggande 
arbete inom ramen för handlingsprogrammet. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges 
kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett, med hänsyn till de 
lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 
för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 98 
Tjänsteskrivelse 2015-09-25 
Handlingsprogram 2015-09-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2015/00196  

Krisberedskapsplan 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta krisberedskapsplanen för år 
2015-2018. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för att stärka 
kommunens krisberedskap. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt "Överenskommelse om kommunernas krisberedskap", MSB 2012-
5541, ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera 
extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för 
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 
beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 
beskriver: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 
samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 
som disponeras vid en extraordinär händelse.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 99 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4160 
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Krisberedskapsplan daterad 2015-09-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 153 Dnr 2014/00127  

Motion med förslag om kartläggning av och 
åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, 
motionär: Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad utan 
åtgärder, eftersom frågan redan hanteras inom ramen för kommunens 
nuvarande miljöstrategi.  

Sammanfattning  
En motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från 
kommunstyrelsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och 
utbildningsnämnd. Skolnämnden yttrade sig 6 maj 2015 med förslag att 
bifalla förslaget i motionen. Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Motionären hänvisar till Naturskyddsföreningens projekt ”Operation Giftfri 
förskola” som syftar till att kartlägga och förbättra inomhusmiljön på 
förskolor. Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på 
förskolan varav en del är skadliga. Motionären yrkar på att en kartläggning 
av miljön för barnen på förskolan genomförs utifrån konceptet ”Giftfri 
förskola” och att ett åtgärdsprogram tas fram för Håbo kommuns förskolor 
för att nå bästa resultat. 

Kommunfullmäktige har i antagen miljöstrategi beslutat att Håbo kommun 
ska bli en giftfri kommun och arbete för att uppnå målet pågår redan. Då 
flera av kommunens verksamheter redan i dagsläget arbetar aktivt med 
frågan anses motionen vara färdigbehandlad och därmed besvarad. Att 
kartlägga samt upprätta åtgärdsprogram för miljögifter i förskolan kan bli 
aktuellt i ett senare skede då förvaltningarnas egna handlingsplaner till 
miljöstrategin arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 100  
Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-16, nr 2015.3908 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-05-06 § 69 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2015/00256  

Delårsbokslut 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet för 
kommunstyrelsens verksamheter och avstämningen av kommunstyrelsens 
mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föra tillbaka 13 427 tkr i driftbudgeten från 
kultur och livsmiljö till tekniska avdelningen för utomhusanläggningar. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 
till kommunfullmäktige. 

4. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till nämnderna att 
åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helår - 2015.  

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna överföring av 800 tkr i 
driftbudget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för IT-
system.  

Sammanfattning  
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta 
minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst 
en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar 
av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för 
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för 
samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. Prognosen visar att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I 
förhållande till det budgeterade resultatet på cirka 18,1 mkr är det en 
förbättring med 8,0 mkr. Två av nämnderna visar underskott och övriga 
nämnder visar nollprognos eller överskott. 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts 
komma att uppfyllas under året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad 
uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Kommunstyrelsen har 
inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och detta påverkar 
det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst måluppfyllnad uppvisas 
inom Hållbar tillväxtkommun.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 101 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 
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Delårsbokslut per 2015-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag, då han 
anser att han inte fått tillräcklig redovisning av tekniska avdelningens 
ekonomiska resultat och därför inte kan godkänna delårsbokslutet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Reservation 
Christian Nordberg (MP) reserverar sig mot beslutet och önskar få antecknat 
till protokollet att han känner sig dåligt behandlad som ledamot i 
kommunstyrelsen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tf. kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
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§ 155 Dnr 2015/00255  

Särskild medlemsinsats för Kommuninvest för år 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen ska betala in hela 
insatskapitalet om 900 kronor per invånare till Kommuninvest inklusive 
Håbohus AB:s andel.  

Sammanfattning  
Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har 
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i 
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. 

I och med nya lagkrav på större kapital i finanssektorn behöver 
Kommuninvest utöka sin lägsta bruttosoliditet. Kapitaluppbyggnaden skall 
vara uppnådd senast år 2018. Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya 
stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat 
tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen 
takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kommunen ska betala in hela 
insatskapitalet upp till 900 kronor/invånare.  Insatskapitalet föreslås delas 
mellan kommunen och Håbohus AB. Kommunens andel uppgår till 50 
procent eller 5 568 241 kronor och Håbohus AB andel till motsvarande 
belopp. Samråd har skett mellan kommunen och Håbohus AB om 
uppdelningen av insatskapitalet till Kommuninvest.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 102 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 
Förfrågan från Kommuninvest daterad 2015-05-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2015/00025  

Attesträtt för år 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att höja attestbeloppet för tillförordnad 
kommundirektör till 30 mkr.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunens ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska kunna 
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 en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter. 

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen. 

Eftersom kommunen mottar fakturor som överskrider 25 mkr, föreslår 
förvaltningen att attestbeloppet för tillförordnad kommundirektör höjs från 
25 mkr till 30 mkr.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 103 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tf. kommundirektör 
Ekonomiavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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 Sammanträdesdatum  
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Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 158 Dnr 2014/00073  

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att skicka 
tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
på utställning från den 10 november 2015 till den 10 januari 2016.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2013 § 131 att uppdra åt 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Den 2 februari 2015 § 9 
beslutades att skicka ett förslag till plan på samråd. Samrådet pågick till den 
30 april 2015 och under samrådet annonserades planförslaget på 
kommunens hemsida och i ortstidning. Två samrådsmöten riktade till 
allmänheten genomfördes med ett tjugotal personer deltagande på respektive 
möte.  

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska peka 
ut så kallad LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd.  

Framtagandet av lämpliga LIS-områden samt inriktning för lämplig 
utveckling inom dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga 
planeringen. LIS-områden och den intention av kommunens framtida 
användning av stränderna som de presenterar är en del av översiktsplanens 
mark- och vattenstrategi.  

Processen vid framtagande av ett tematiskt tillägg till en översiktsplan är 
den samma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande. Utställning ska 
ske i minst 2 månader.  

Plan- och utvecklingsavdelningen tillsammans med bygg- och 
miljöförvaltningen har efter samrådets genomförande justerat och 
kompletterat planförslaget utifrån inkomna synpunkter och ett 
utställningsförslag har upprättats. Inkomna synpunkter samt bemötande på 
dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
redovisar även de större justeringar som gjorts i utställningsförslaget jämfört 
med tidigare samrådsförslaget.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 105 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4852 
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Utställningsförslag daterat 2015-09-28, nr 2015.4850 
Samrådsredogörelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 159 Dnr 2015/00252 890 

Detaljplaneuppdrag för äldreboende och förskola på 
fastigheter Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215, Dalvägen, 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215 Dalvägen med 
inriktningen bostäder, allmänt ändamål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215 Dalvägen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att påbörja 
projektering av nytt äldreboende på Väppeby 7:222. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att brett utreda 
möjligheterna för fler nya äldreboenden i kommunen.  

Sammanfattning  
Socialnämnden har i beslut den 30 september 2014 § 102 utryckt behov av 
utbyggnad inom nämndens verksamhetsområde för perioden 2015-2024 och 
överlämnat förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, Plan- och 
utvecklingsavdelningen, som underlag för periodens planeringsarbete. 
Enligt tjänsteskrivelsen behövs ca 20 lägenheter år 2017 som avses lösas 
med en tillfällig paviljong samt ytterligare 40+40 lägenheter från och med år 
2019 respektive år 2021 som avses lösas med permanenta byggnader.  

Barn- och utbildningsförvaltning har också uttryckt behov av en ny förskola 
i centrala Bålsta med minst 6 avdelningar (ca 120 barn) från och med år 
2020. 

Lokaliseringsplanen för äldreboende i Bålsta tätort har pekat ut sju 
potentiella platser för äldreboende varav en av dem är ett område planlagt i 
byggnadsplan K20 för allmänt ändamål (s.k. A-tomt) vid Dalvägen i 
Västerängen. Tomten ligger inom fastigheten Väppeby 7:215 och har areal 
på ca 2850 kvm. 

Med hänsyn till ytor som krävs för utbyggnad av en ny förskola för ca 120 
barn (ca 5000 kvm) och för permanent äldreboende med 40 lägenheter (ca 
3000 kvm) föreslår plan- och utvecklingsavdelningen att ett större område 
planläggs som skulle omfatta både A-tomten och omkringliggande 
parkmark. I planområde skulle alltså ingå delar av två fastigheter: Väppeby 
7:215  och Bålsta 3:354  
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Planläggning av föreslaget område skulle därmed utöver att tillgodose 
Socialnämndens kommande behov av äldreboende, också kunna tillgodose 
Barn- och utbildningsförvaltningens behov av utbyggnad av en ny förskola.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 106 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-28 
Underlag daterat 2015-09-28 
Socialnämndens beslut 2014-09-30 § 102 inkl. tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar på ändringar och tillägg till beslutet enligt 
nedan. 

1. Beslutspunkt 1 kompletteras med texten "med inriktning bostäder, 
allmänt ändamål". 

2. Ny beslutspunkt: Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja projektering för 
nytt äldreboende på fastigheten Väppeby 7:222. 

3. Ny beslutspunkt: Förvaltningen ges i uppdrag att brett utreda 
möjligheterna för fler nya äldreboenden i kommunen. 

Owe Fröjd (BåP), Michael Rubbestad (SD) och Lars-Göran Bromander (S) 
yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer arbetsutskottets förslag mot 
arbetsutskottets förslag med ändring av beslutspunkt 1 enligt Agneta 
Hägglunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag med ändring. 

Ordförande ställer sedan Agneta Hägglunds (S) två tilläggsförslag mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd 
Socialförvaltningen 
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§ 160 Dnr 2015/00098  

Information om marktillstånd och grävtillstånd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning  
Exploateringsingenjör Anne-Marie Engman informerar på Owe Fröjds 
(Båp) begäran om kommunens hantering av markanvisningsavtal och 
grävtillstånd i förhållande till kommunens antagna bredbandsstrategi.  

______________ 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 161 Dnr 2014/00156  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta upprättat förslag till 
reviderat reglemente för omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL),  

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att det nya reglementet ska 
tillämpas från och med 2016-01-01. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta riktlinjer för kompensation 
för förtroendevald för förlorad pensionsförmån. 

4. Kommunfullmäktige föreslås besluta samtliga förtroendevalda ska få 
möjligheten att stärka sin framtida pension genom att växla arvode mot 
pension. 

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
teckna administrativt avtal med lämplig försäkringsgivare.  

Sammanfattning  
Under hösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från SKL. 
Bestämmelserna har antagits av kommunfullmäktige i Håbo enligt tidigare 
beslut under 2015. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser och innehållet är bland annat en följd av att 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för 
utformningen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrig. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de 
inte omfattas av samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste 
anta separata pensionsbestämmelser.  

Sedan bestämmelserna antogs i Håbo kommun, har en administrativt 
enklare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL 
kommit till stånd, nämligen en hantering av de förtroendevaldas pensioner 
via försäkrad direktpension, Trygg PolitikerPension. Det blir enklare, 
billigare och den förtroendevalda kan själv styra över sin pension. Andra 
fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation 
för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 
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För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en 
något reviderat OPF-KL. Formen och storleken på pensionsutfästelsen är 
densamma som i SKLs förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att 
kommunen väljer att teckna försäkring för att trygga pensionsavgiften och 
att minsta avsättning höjs något.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 107 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4834 
Förslag till reviderad OPF-KL daterad 2015-09-24 
Bilaga 1, de reviderade punkterna i OPF-KL 
Bilaga 2, kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 
Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Leif Zetterberg (C) yrkar att beslutspunkt fem ändras så att texten "om 
Trygg PolitikerPension" ändras till "med lämplig försäkringsgivare" 

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer arbetsutskottets förslag med ändring 
enligt Leif Zetterbergs (C) yrkande mot arbetsutskottets ursprungliga förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med 
ändringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 162 Dnr 2015/00238  

Sammanträdesplanering 2016 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende styrelsens verksamhet. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende fullmäktiges verksamhet.  

Sammanfattning  
I Kommunallagens 5 kap. 7 §, avseende fullmäktige, samt 6 kap. 18 §, 
avseende kommunstyrelsen, bestäms att fullmäktige respektive styrelsen 
själv ska bestämma när sammanträden ska hållas.  

Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplanering för år 2016. 
Förslaget är avstämt mot ekonomiprocessen samt med nämndsekreterarna. 

Om behovet av fler sammanträden uppstår har ordförande enligt 5 kap. 7 § 
kommunallagen (avseende kommunfullmäktige), 6 kap. 18 § 
kommunallagen (avseende kommunstyrelsen) samt 18 § 7 st. 
kommunstyrelsens reglemente (avseende utskotten) rätten att inrätta extra 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 108 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4782 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 163 Dnr 2015/00036  

Fyllnadsval av ledamot till kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ersättare till kommunstyrelsens 
tekniska utskott efter Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Leif Zetterberg (C) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Leif Zetterberg (C) till ersättare i 
kommunstyrelsens tekniska utskott.  

Sammanfattning  
Göran Eriksson (C) entledigades av kommunfullmäktige från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen vid sammanträde den 21 september 2015 § 
59. I och med entledigandet avslutades även uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsens tekniska 
utskott automatiskt. 

I Göran Erikssons (C) ställe, som ledamot i kommunstyrelsen, valdes Leif 
Zetterberg (C).  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 109 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4782 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – För åtgärd 
Den valde 
Löneadministrationen 
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§ 164 Dnr 2015/00257  

Revidering av arvodesregler för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade arvodesregler för 
Håbo kommun. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att tidigarelägga den planerade utvärderingen 
av arvodesreglerna och starta arbetet med denna omedelbart.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2014-12-15, § 76, arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla för mandatperioden 2014-2018. Behov av revidering av 
arvodesreglernas § 21 avseende jourersättning för ledamöter i 
socialnämnden har uppkommit. Som reglerna är skriva så utgår inte 
jourersättning för socialnämndens ordförande för jourveckorna, utan detta 
ingår inom ramen för dennes ordinarie arvodering.  

Eftersom jourtjänstgöring innebär att en ledamot ska finnas anträffbar 
närsomhelst under tjänstgöringsveckan, även under obekväma tider, så är 
det fel att anta denna ligger inom ramen för vad som kan förväntas ingå i en 
nämndsordförandes uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att 
arvodesreglerna revideras på så sätt att ordalydelsen i § 21 är följande: 

”Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 
som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 
av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 
bilaga 1.”  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2015-10-13 § 110 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29, nr 2015.4932 
Reviderade arvodesregler daterat 2015-09-29, nr 2015.4931 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Efter avslutade överläggningar finner ordförande Carina Lund (M) att det är 
kommunstyrelsens mening att göra tillägg till beslutet och yrkar därmed att 
den planerade utvärderingen av arvodesreglerna tidigareläggs och startas 
omedelbart. Detta då det finns fler saker som snarast bör revideras.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med tillägg enligt eget yrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
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Jäv 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler jäv och deltar därför ej i beredning och 
beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2015/00246  

Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös 
verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att i samband 
utredningen av nya föreningsbidrag också utreda behovet av förändringar av 
taxor och avgifter för de lokaler som Kultur och Livsmiljöavdelningen 
svarar för. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagna ändringar 
av avgifterna för fjärrlån och expeditionsavgift. De nya avgifterna ska gälla 
från och med 1 januari 2016.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen fattade år 2008 (KS 2008/101) beslut om taxor av 
avgifter vid användning av kommunens lokaler. Dessa avgifter har sedan 
reviderats av Bildningsnämnden 2010. Avgifterna storlek varierar beroende 
på vem som använder lokalen och vilken typ av lokal som avses. Lägst taxa 
har föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet och högst har 
privatpersoner och företag.  

Vid en jämförelse mellan Håbo och tre närliggande kommuner, Upplands 
Bro, Knivsta och Enköping, framkommer att barn och unga även där 
prioriteras före privatpersoner och företag.  

En jämförelse av taxan mellan kommunerna och de olika uthyrningsbara 
enheterna visar att Håbo generellet ligger i mitten av spannet. I vissa falla 
finns det dock inget att jämföra med, då vi eller någon av de andra 
kommunerna saknar jämförbara objekt. 

Lokalutbudet har förändrats sedan de nu gällande taxorna fastställdes och en 
genomgripande översyn bör därför göras. Översynen bör göras i samband 
med att regelverket för föreningsbidragen omarbetas. Detta arbete är 
påbörjat och beräknas vara klart i sitt första steg första kvartalet 2016 för att 
vara helt klart kvartal 3 samma år för att kunna tillämpas från 1 januari 
2017.  

Taxan för uthyrning av Fridegårdscenen behöver ses över och moderniseras. 
Den är i dag kommunens största scen. Under 2016 kommer scenen att 
uppgraderas och lokalen fräschas upp genom de investeringsmedel som 
tillförs. Scenen kommer att bli mer funktionell och attraktiv.  

Prislistan behöver utredas och justeras med tanke på olika kundgrupper, 
lokala föreningar och övriga föreningar, samt för olika tidpunkter på 
dagen/dygnet. Det finns bra exempel från kringliggande kommuners scener 
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att utgå ifrån. Foajén (som i dag går under namnet Focarium) ska läggas till 
och prissättas särskilt. Kostnaden för hyra av tekniker måste också ses över. 

Biblioteksverksamheten ser årligen över sina avgifter. Inför 2016 är det bara 
ett par mindre justeringar som gäller fjärrlån och expeditionsavgift vid 
fakturor. Bilaga 1. 

Jämförelsekommuner är Enköping, Knivsta och Upplands Bro. Flera av dem 
säger att de inte sett över sina avgifter på länge.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och livsmiljöutskottets protokoll 2015-10-14 § 40 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4856 
Sammanställning över priser för förekommet material 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och livsmiljö – För åtgärd  
Kommunfullmäktige 
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§ 166 Dnr 2015/00241  

Omfördelning av särskilt tilldelade medel från 
Kommunfullmäktige, gatu- och parkenheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå tekniska avdelningens begäran om 
omfördelning av medel.  

Sammanfattning  
Gatu- och parkenhetens prognos för budgeten 2015 visar på ett underskott 
på 1 800 Tkr för helåret om inte andra åtgärder vidtas. För att hålla budgeten 
är enheten tvungen att spara på något annat inom verksamheten. 
Underskottet har uppstått huvudsakligen på grund av dyrare 
vinterväghållningskostnader än vad som budgeterats. 

Gatu- och parkenheten föreslår besparingar på delar av de särskilt tilldelade 
medel beslutade av Kommunfullmäktige gällande:  

- 1 100 Tkr från för underhållsbeläggningar av sammanlagt 1 500 Tkr 

- 700 Tkr av totalt 1 000 Tkr för ”Tillgänglighet i Bålsta centrum”  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 21 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4830 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Cristian Nordberg (MP) yrkar avslag på tekniska utskottets förslag på grund 
av att förslaget har bristande underlag och saknar detaljbudget. 

Carina Lund (M) yrkar avslag på tekniska utskottets förslag med 
hänvisningen att konsekvenserna av förslaget inte är klarlagda.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer tekniska utskottets förslag mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska utskottet 
Tekniska avdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 167 Dnr 2015/00243  

Nya avgifter för parkeringsanmärkningar 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa avgiften för 
parkeringsanmärkning enligt följande: 

- 400 kronor för lättare förseelse. 

- 1 000 kronor för grövre förseelse.  

Sammanfattning  
Avgifterna för parkeringsanmärkningar i Håbo kommun är idag 300 kronor 
för en lättare förseelse och 500 kronor för en grövre förseelse. Dessa 
avgifter har i Håbo kommun varit samma sedan lång tid tillbaka. 

En lättare förseelse kan vara att parkera där det inte är tillåtet att parkera, 
framför en in- eller utfart, längre tid än vad som är tillåtet på en 
parkeringsplats eller i zoner eller platser med parkeringsförbud. En grövre 
förseelse kan vara att stanna där det inte är tillåtet att stanna, stoppförbud, 
mot färdriktningen, på gångbana, i zoner eller platser med stoppförbud, i 
terräng eller på handikapplats utan giltigt tillstånd. Håbo kommuns avgifter 
för parkeringsanmärkningar ligger idag något under grannkommunernas 
avgifter. 

Avgifter i andra kommuner 

- Enköping kommuns avgifter är 400 kronor respektive 700 kronor 

- Järfälla kommuns avgifter är 300 kronor, 400 kronor respektive 800 
kronor 

- Sigtuna kommuns avgifter är 700 kronor respektive 1 000 kronor 

Järfälla har uttalat att de relativt snart ska se över avgifterna och då föreslå 
att de höjs.  

Tekniska avdelningen föreslår att avgifterna fastställs enligt nedan: 

- 500 kronor för lättare förseelse 

- 1 000 kronor för en grövre förseelse 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 22 
Tjänsteskrivelse 2015-09-25, nr 2015.4835 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe fröjd (Båp) yrkar att den föreslagna avgiften för lättare förseelse 
minskas från 500 till 400 kronor.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer tekniska utskottets förslag med ändring 
enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande mot tekniska utskottets ursprungliga 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag 
med ändring.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 168 Dnr 2015/00242  

Nya avgifter för hyra av bilplats, gatu- och parkenheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa avgiften för bilplats enligt 
tekniska avdelningens förslag: 

- Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

- Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

- Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Sammanfattning  
Avgiften för att hyra bilplats av Håbo kommun har varit oförändrad sedan 
en lång tid tillbaka. Avgiften är idag 600 kronor per år och betalas årsvis 
från perioden februari till januari. För externa hyresgäster på 
”Konsumparkeringen” kostar det 600 kronor exklusive moms per år. Elen 
till motorvärmarstolpen stängs av på de bilplatser som inte hyrs ut. 
Verksamhetsbilar som tillhör Håbo kommun står gratis på anvisade 
bilplatser. 

Idag hyrs dessa bilplatser ut till personal inom respektive skola: 

- Gröna Dalen består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Fyra 
bilplatser hyrs ut. En bilplats används för vaktmästarens bil. 

- Futurum består av 12 stycken bilplatser med motorvärmare. 11 bilplatser 
hyrs ut. En bilplats används för lokalvårdens elbil. 

- Gransäter består av 20 stycken bilplatser med motorvärmare. Ingen av 
dessa bilplatser hyrs ut. 

- Slottsskolan består av 10 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex 
bilplatser hyrs ut. 

- Fridegård består av 26 stycken bilplatser med motorvärmare. Sex bilplatser 
hyrs ut. Fem bilplatser används för verksamhetsbilar. 

Parkeringen vid vårdcentralen består av 32 stycken bilplatser utan 
motorvärmare. Dessa bilplatser hyrs ut till anställda inom Håbo kommun 
som jobbar i Kommunhuset eller Landstingshuset samt till personal från 
Folktandvården eller Familjeläkarna som har Landstingshuset som 
arbetsplats. Alla dessa bilplatser hyrs ut. 
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Parkeringen vid Kommunhuset består av 45 stycken bilplatser varav 43 
bilplatser har motorvärmare. 35 bilplatser med motorvärmare hyrs ut och 10 
bilplatser är för bilpool/verksamhetsbilar.  

Konsumparkeringen består av 28 stycken bilplatser med motorvärmare. Vid 
Konsumparkeringen hyr företagare från Bålsta centrum bilplats. Alla dessa 
bilplatser hyrs ut. 

Tekniska avdelningen föreslår att avgiften höjs enligt nedan: 

1. Bilplats utan motorvärmare, 900 kronor per år 

2. Bilplats med motorvärmare, 1 800 kronor per år 

3. Externa hyresgäster, 1 800 kronor exklusive moms per år 

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 23 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4832 

Jäv 
Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar därför 
inte i beredning och beslut. Liselotte Grahn Elg tjänstgör som ordförande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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§ 169 Dnr 2015/00248  

Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp ska bildas med 
representanter från tekniska avdelningen, kultur och livsmiljö samt Håbo FF 
för att diskutera vilken som är den bästa lösningen. Arbetsgruppen ska bl.a. 
undersöka möjligheten till en tältlösning och möjligheten att söka medel 
från allmänna arvsfonden.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en projektering inleds av en 
ersättningsplan för Björkvallen. Medel för projektering finns i 2015 års 
budget och föreslås föras över till 2016. Förslaget är att grusplanen vid 
Futurumskolan omvandlas till en konstgräsplan som kompletteras med en 
ny komplementbyggnad för omklädning och förråd, stängsel runt planen 
samt belysningsanläggning. Uppskattad kostnad för föreslagen byggnation 
är 8-15 Mkr beroende på ambitionsnivåer och geologiska förutsättningar för 
grundläggning. Detta kommer utredas under projekteringen.  

Björkvallens fotbollsplan kommer att bebyggas med bostäder på grund av 
en tidigare gjord markaffär mellan Håbo kommun och Skanska AB. Denna 
exploatering kommer att innebära en brist på tillgängliga fotbollsplaner 
såvida inte Björkvallens plan ersätts på något vis. Det aktuella behovet, som 
det bedöms av förvaltningen, är en fullstor fotbollsplan med konstgräs. Det 
finns idag en del lediga tider att nyttja i befintligt bestånd av fotbollsplaner. 
Med ytterligare en konstgräsplan ökas tillgängligheten ytterligare i 
jämförelse med den naturgräsplan som finns på Björkvallen.  

I utredningen har man tittat på tre olika möjliga lokaliseringar, vid Futurum, 
på idrottsfältet i Gröna Dalen och på grusplanen vid Gransäterskolan. Man 
har också tittat på möjligheterna att skapa en vinteruppvärmd plan. En 
dialog med representant för Håbo FF har hållits och kommunen har tagit del 
av föreningens önskemål och visioner för framtiden. 

Det förslag som läggs fram är att projektera anläggandet av en 
konstgräsplan vid Futurumskolan inklusive staket, belysning och 
komplementbyggnad för omklädning och förråd. Förslaget innebär att 
planen inte kommer vara uppvärmd eftersom det är förknippat med stora 
extra kostnader och mycket fördyrade driftskostnader. Projekteringen ska 
också undersöka möjlighet och kostnad för att grundläggningen förbereds 
för ett så kallat fotbollstält i framtiden. 
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Med tillskapande av en ny konstgräsplan tillgodoses behovet av 
fotbollsplaner som uppstår i och med att Björkvallen försvinner. En 
konstgräsplan skapar dessutom mer möjlig speltid i jämförelse med en 
naturgräsplan.  

På lite längre sikt kan ytterligare behov tillkomma och dialogen och 
diskussionen med föreningslivet fortsätter för att utreda detta närmare. 

Under 2016 projekteras förslaget för att ge underlag till 
investeringsbudgetbeslut inför 2017. Under 2017 byggs planen. Det 
bedömda investeringsbehovet ligger inom spannet 8 -15 Mkr beroende på 
ambitionsnivåer och naturliga förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
Tekniska utskottets protokoll 2015-10-13 § 26 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning 
samt att en arbetsgrupp bildas för att bereda frågan vidare.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förslaget om återremiss mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen – För åtgärd  
Kultur- och livsmiljö – För åtgärd  
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§ 170 Dnr 2015/00178  

Tillsättande av kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Per Nordenstam anställs som ny 
kommundirektör till Håbo kommun efter att säkerhetsprövning och 
partsamverkan genomförts  

2. Kommundirektören anställs med avtal om 3 mån uppsägningstid då 
uppsägning sker från egen sida och 12 mån uppsägningstid om 
uppsägningen sker från kommunens sida.  

Sammanfattning  
På uppdrag av kommunstyrelsen givet 2015-06-15 har personal- och 
förhandlingsutskottet genomfört en extern rekryteringsprocess avseende ny 
kommundirektör.  

Efter en första presentation av utvalda kandidater som genomfördes av en 
rekryteringskonsult har personal- och förhandlingsutskottet valt att gå vidare 
med tre slutkandidater, två externa och en intern.  

Tre olika intervjugrupper, partiernas gruppledare, kommunledningsgruppen 
och de fackliga organisationerna har var för sig genomfört intervjuer med 
slutkandidaterna. Därefter har avstämning och utvärdering gjorts av 
personal- och förhandlingsutskottet avseende referenstagning och tester.  

Beslutsunderlag 
Personal- och förhandlingsutskottets protokoll 2015-10-19 § 2 

Reservation 
Bengt Björkman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ny kommundirektör 
Personalavdelningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 171 Dnr 2015/00253  

Förhyrning av lokaler för ensamkommande 
flyktingbarn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
ytterligare beredning med motiveringen att underlaget är bristfälligt bl.a. ur 
aspekterna ekonomisk kalkyl samt att underlaget saknar alternativa 
lösningar.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har sedan ett par år tillbaka ett avtal med migrationsverket 
om mottagande av sex asylsökande ensamkommande barn. Därutöver 
omfattar avtalet också åtta barn med permanent uppehållstillstånd (PUT). 
Den stora tillströmningen av flyktingar har dock lett till att Håbo kommun 
sedan första halvan av juli och fram till idag av staten har anvisats 29 
ensamkommande barn. 

För närvarande har kommunen ett boende som drivs i egen regi på Biskops-
Arnö med plats för åtta barn/ungdomar. Kommunen har också ett avtal med 
Aleris och köper platser i Gottröra av dem. Detta avtal löper ut den 31 
december 2015, vilket betyder att kommunen antingen måste öppna ett eget 
boende eller upphandla av en privat leverantör. Förutom dessa köps även 
tillfälliga platser i HVB-hem eller liknande för att klara av anvisningarna. 

Boende i egen regi förespråkas då det är lättare att planera ekonomin och 
säkerställa att kvaliteten upprätthålls. För att möta upp behovet av lokaler 
har olika lösningar diskuterats och där föreslagen lösning har bedömts vara 
den bästa. 

• Lämplig planlagd mark för paviljonger saknas. 

• Kommunen saknar egna lediga och lämpliga lokaler för ändamålet. 

• Andra lokaler har undersökts men inte visat sig passande. 

Socialförvaltningen har bedömt lokalen lämplig för ändamålet. 
Hyreskontraktet föreslås villkoras med att giltigt bygglov för verksamheten 
erhålls.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Carina Lund (M) yrkar att ärendet återremitteras till 
förvaltningen med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredning. 
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Underlaget är otillräckligt bl.a. avseende den ekonomiska kalkylen samt 
redovisning av alternativa lösningar.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förslaget om återremiss mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen – För åtgärd 
Socialförvaltningen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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§ 172 Dnr 2015/00283  

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ett avtal träffas med Benders med 
utgångspunkt den intention som avsågs då förslaget till avtal om 
marköverlåtelse och exploatering upprättades under år 2013. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att 
förhandla fram bästa möjliga pris. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till avtal enligt 
beslutspunkt 1 ska godkännas i kommunfullmäktige när det väl är upprättat.  

Sammanfattning  
I samband med fortsatt planering av genomförande av Logistik Bålsta har 
Håbo kommun tillsammans med Håbo Marknad AB fört diskussioner med 
Benders som en intresserad part för utveckling inom kvarter 4. 
Förvaltningen presenterar tre olika alternativa vägar framåt. 

1. Ett avtal träffas med Benders med utgångspunkt den intention som avsågs 
då förslaget till avtal om marköverlåtelse och exploatering upprättades 
under 2013. Kommunen säljer marken inom kvarter 4 till Benders för 80 
kr/kvm samt att bolaget ger 80 kr/kvm i ersättning för av kommunen 
utbyggd infrastruktur, gata samt VA, det vill säga sammanlagt 160 kr/kvm. 

Den totala ersättningen för gata samt VA till kommunen uppgår i detta fall 
till 15 Mkr. Kvarterets andel av kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur 
inom hela logistikområdet bedömts dock till cirka 41 Mkr. Det betyder att 
kommunen inte erhåller full kostnadstäckning för detta kvar-ters 
kostnadsandel för infrastrukturen, och att resterande markförsäljningar 
(cirka 354 000 kvm) inom Logistik Bålsta behöver bära mellanskillnaden 
om 26 Mkr. Sammantaget medför det cirka 230 kr/kvm som ”anläggnings-
avgift” för gata i samtliga kommande försäljningar, samt att det tillkommer 
en VA-anläggningsavgift enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa. 

2. Ett avtal träffas med Benders som har som utgångspunkt att kommunen 
erhåller full kostnadstäckning utifrån den nya uppdaterade 
exploateringsbudgeten för hela logistikområdets utbyggnad. Kommun säljer 
marken inom kvarter 4 till Benders för 160 kr/kvm samt bolaget ger 150 
kr/kvm i ersättning för av kommunen utbyggd gata. Det blir sammanlagt 
310 kr/kvm. Utöver detta erlägger Benders VA-anläggningsavgift enligt av 
kommunfullmäktige beslutad taxa. 
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Den totala ersättningen för gata samt VA till kommunen uppgår i detta fall 
till 41 Mkr, vilket motsvarar kommunens kostnader för kvarterets andel av 
utbyggnad av infrastruktur. Kommande markförsäljningar inom Logistik 
Bålsta kan då ha en ”anläggningsavgift” för gata som motsvarar 150 
kr/kvm, samt att det tillkommer en VA-anläggningsavgift enligt av kom-
munfullmäktige beslutad taxa. 

3. Kommunen avstår med försäljningen till Benders. Kommunen träffar 
avtal med intressent utifrån bedömt marknadsvärde vid avtalstillfället, samt 
aktuellt markområde deltar utifrån sin andel av hela områdets kostnad för 
utbyggnad av infrastuktur. Exploateringskalkylen kan framöver komma att 
behöva uppdateras med hänsyn till prisökningar och ökad kunskap om 
markförhållandena. 

Utifrån dessa alternativ förespråkar förvaltningen alternativ 2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att kommunen ska gå vidare enligt intentionerna i 
alternativ 1 samt att kommundirektören ges i uppdrag att utifrån dessa 
förutsättningar förhandla fram bästa möjliga pris.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer eget yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat att bifalla förslaget.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva 
Staake (S) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tf. kommundirektör – För åtgärd  
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 173 Dnr 2015/00292  

Uppsägning av hyresavtal för lokal på Kalmarvägen 3 i 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet med möjlighet till 
omförhandling för lokal på Kalmarvägen 3 i Bålsta, motpart Carlshofs 
Fastighetsholding AB.  

Sammanfattning  
Nuvarande avtal för lokal på Kalmarvägen 3 i Bålsta förlängs med 
ytterligare 5 år om en uppsägning inte kommer till stånd senast 2015-10-31. 
Förvaltningen bedömer att avtalet bör sägas upp då det innebär en stor 
kostnad. Alternativ lokal för ändamålet har identifierats.  

Beslutsunderlag 
Förslag till uppsägning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar att avtalet sägs upp med möjlighet till 
omförhandling. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Carina Lunds yrkande. 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Werner Schubert (S) och Christian Nordberg (MP) meddelar 
att de avstår från deltagande i beslutet med hänvisning till bristande 
information.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer eget yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen – För åtgärd 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(44) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-26  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

§ 174   

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.      

Sammanfattning  
Owe fröjds (Båp) fråga om verkställighet av motionen om mjuka linjen 
besvaras av tekniska chefen Lars-Inge Larsson. Förslag till ny organisation 
för parkeringsövervakningen kommer att läggas fram vid nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen. Förvaltningen ska också anordna ett 
möte med UL under månaden för att diskutera frågan vidare. 

Som svar på Owe Fröjds (Båp) andra fråga om flyktingmottagandet ger 
socialchef Thomas Brandell en redovisning av det aktuella läget.  

Agneta Hägglunds (S) fråga om problematik kring inbjudningar diskuteras 
av kommunstyrelsen. Idag kommer inbjudningar till politiker från många 
håll och ingen samordning finns. Vem bestämmer vem som ska åka och om 
ersättning ska utgå? Mer tydlighet behövs. Kanslichef Jonas Eliasson 
meddelar att det finns en antagen rutin för detta.    

______________ 
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