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§ 135 Dnr 62740  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 

av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

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

Verksamhetsdialog 2019, Kultur- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Verksamhetsdialogerna under 2019 sker under kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträden. Sammanträdena inleds med 

verksamhetsdialog, enligt verksamhetsdialogens dagordning: 

 Grunduppdrag 

 Målgrupp  

 Verksamhet  

 Medarbetare  

 Ekonomi  

 Övriga frågor 

Under dagens sammanträde hålls dialog med kultur- och fritidsnämndens 

ordförande Per Widén (C), förvaltningschef Jytte Rudiger och ekonom 

Karin Johansson.  

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet. Det innebär att det ankommer på nämnden att: 

 Främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv 

 Ansvara för biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen 

 Ansvara för den öppna fritidsverksamheten 

 Ansvara för kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar 

 Ansvara för kommunens bidrags-, pris- och stipendieverksamhet 

inom kultur och fritidsområdet 

 Ansvara för regelverk för hyressättning och prioriteringar för 

verksamhet i kommunala kultur- och fritidslokaler och anläggningar 

 Svara för arrangemang riktade till kommuninvånarna 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(51) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-02  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 Ansvara för inköp av offentlig konst och förvaltning av 

kommunens konstsamlingar 

 Bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader 

 Samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

 Ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att 

kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens 

verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk och i förordningen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 Besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Standard dagordning  

Sammanträdesplan 
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§ 137 Dnr 2019/00270  

Detaljplaneprogram Bista, Verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till plan- och 

exploateringsavdelningen att till kommunstyrelsen utöka detaljplaneområdet 

enligt diskussion. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsens beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 

förslag till planprogram för Bista verksamhetsområde. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

planprogram inte godkänts inom två år.   

Sammanfattning  

Programmet avser att utreda potentiellt gatunät och bostäders placering, 

utreda buller från intilliggande verksamheter samt utreda nya potentiella 

båtuppläggningsplatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-12 

Start-PM  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att plan- och exploateringsavdelningen 

uppdras att till kommunstyrelsen utöka detaljplaneområdet enligt 

diskussion. Samt föreslår kommunstyrelsen att efter revidering av underlag 

uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till planprogram för Bista 

verksamhetsområde och att planuppdraget upphör att gälla om planprogram 

inte godkänts inom två år.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 

egna förslaget och finner att så sker.  
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§ 138 Dnr 2019/00252  

Planuppdrag Bista 5:27 m.fl., Aronsviken  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 

förslag till detaljplan för Bista 5:27 m.fl., Aronsviken. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  

Syftet med ny detaljplan för området är dels att möjliggöra en utveckling av 

verksamheten för Aronsborg och för att uppföra ca 300 bostäder, samt 

lokaler för vård- och omsorg, förskola och LSS, intill 

konferensanläggningen. Syftet med planen är även att tillgängliggöra 

Aronsviken för allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-12 

Start-PM  
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§ 139 Dnr 2019/00287  

Exploateringsbudget för Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Projektet budgeteras med 26,7 miljoner kronor i inkomster och 28,7 

miljoner kronor i utgifter. Det innebär ett underskott med 2 miljoner kronor 

totalt för projektet. Målsättningen att exploateringar på kommunens mark 

ska 15 procent i överskott uppnås därmed inte. Finansiering av projektet 

beräknas kunna ske inom ramen för kommunens upplåningsbeslut. 

I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet och 

resultera i ett större underskott på projektet. Åtgärderna för marksaneringen 

håller på att undersökas och kostnaderna för dessa kan göra att utgifterna 

ökar. En annan risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta 

skulle resultera i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad. Det som 

inte har redovisats i budgeten är anläggningstillgång och anslutningsavgift 

för VA, denna summa är för närvarande okänd och behöver utredas mer. 

Detta kan göra att utgifterna ökar för projektet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-09  

Exploateringsbudget Björkvallen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på förslaget.  

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

eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Michael Rubbestads (SD) förslag eller enligt det egna förslaget. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt det egna förslaget.  
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§ 140 Dnr 2019/00126  

Exploateringsavtal för Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och 

genomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, 

Björkvallen. 

Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 

planområdet. En enkel kostnadsuppskattning har gjorts. Kommunens 

kostnader bedöms uppgå till ca 25,9 mkr.  

BoKlok Mark och Exploatering AB ska erlägga gatukostnadsersättning om 

ca 15,5 mkr. En ersättning om fem miljoner kronor erläggs när detaljplanen 

vinner laga kraft. Resterande erläggs när anläggningarna är slutförda, efter 

godkänd slutbesiktning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på förslaget.  

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

eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Michael Rubbestads (SD) förslag eller enligt det egna förslaget. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt det egna förslaget.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 141 Dnr 2018/00788  

Planbesked för Viksjö 1:1, 8:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1.  Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens uppskattning om att 

planläggningen bedöms kunna leda fram till en antagen detaljplan senast 

2023.   

Sammanfattning  

Den 11 februari 2019 beslutade Kommunstyrelsen (§9) om att lämna 

positivt planbesked för att upprätta detaljplan. Sökanden önskar planlägga 

ca 15-25 villatomter i Östra Måttan-området. De förslås försörjas av 

minireningsverk. 

Förslag till beslut var ett negativt besked. Då ärendet inte återremitterades 

saknas det i beslutet en tidsangivelse för när en planläggning bedöms leda 

till ett antagande av detaljplan. Enligt Plan- och bygglagens 5 kap 5 § krävs 

en sådan tidsangivelse när kommunen meddelar att planläggning är möjlig. 

Plan- och exploateringsavdelningen föreslår därför att ärendet kompletteras 

med en tidsuppskattning, och bedömer att en planläggning skulle kunna 

inledas under 2021. Med en start enligt uppskattning bör en detaljplan 

kunna antas senast 2023.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Ansökan, inkommen 10 oktober 2018 
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§ 142 Dnr 2019/00262  

Markanvisning, Entré Lillsjön, del av Bista 4:5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av 

fastigheten Bista 4:5, Entré Lillsjön (detaljplan nr 426) till Food Folk 

Sverige AB, för att upprätta snabbmatkedjan McDonalds.   

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelning har i uppdrag att planlägga området del av 

Bista 4:5, Entré Lillsjön. Håbo Marknads AB har enligt uppgift haft 

underhandskontakter med olika intressenter. Plan- och 

exploateringsavdelningen föreslår att Håbo kommun ingår 

markanvisningsavtal med Food Folks Sverige AB. Markanvisning innebär 

en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av 

området. Markanvisningsavtalets giltighet förutsätter att kommunstyrelsen 

godkänner den slutgiltiga utformningen. För markanvisningen ska Food 

Folks Sverige AB betala 100 000 kr.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-20 

Markanvisningsavtal 

Kartbilaga   

Planbeskrivning  
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§ 143 Dnr 2016/00202  

Intentionsavtal för detaljplaneprogram för Torresta-
Talltorp, Torresta 2:9, Viby 1:3 samt Viby 3:1 m fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Intentionsavtalet för 

detaljplaneprogram gällande Torresta-Talltorp.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade om programuppdrag för Torresta-Talltorp år 

2010. Hösten 2015 inkom en begäran om planuppdrag för en del av området 

från en privat aktör som önskar exploatera Torresta 2:9. Denne hänvisades 

då till att det fanns ett programuppdrag. Den privata aktören tänker sig 

uppemot 200 nya bostäder. Arbetet med detaljplaneprogrammet som skett 

sedan hösten 2015 har det konstaterat ett flera utmaningar med utökad 

exploatering i Torresta-Talltorp. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 att 

uppdraget kvarstår (2010/79 § 146).  

Den privata aktör som är intresserad av att exploatera Torresta 2:9 är fortsatt 

angelägen om ett planprogram för Torresta-Talltorp och vill genom avtal 

försäkra sig om kommunens inställning till projektet.  

Förvaltningen rekommenderar därför kommunstyrelsen att godkänna 

intentionsavtalet för detaljplaneprogram för Torresta-Talltorp, främst med 

anledning av att tydliggöra kommunens intention om att fortsätta 

programarbete.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-20 

Intentionsavtal 2019-02-07 
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§ 144 Dnr 2019/00205  

Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 4  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för kvarter 4, 

Lundby 2:8, Logistik Bålsta, till Dagab Inköp & Logistik AB.   

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelningen har i uppdrag att planlägga och 

markvisa områderna i Logistik Bålsta för industriverksamhet. I samband 

med pågående detaljplanearbete för kvarter 4, Logistik Bålsta har tre 

exploatörer visat intresse för att etablera sig i området.  

Plan- och exploateringsavdelningen har därefter förhandlat med 

intressenterna och föreslår att ingå markanvisningsavtal med högstbjudande 

företag. 

Markanvisning innebär en ensamrätt för exploatören att slutförhandla med 

kommunen om exploatering och förvärv av området.  

Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömmningen att det sammanvägt 

bästa för Håbo kommun är att ingår markanvisningsavtal med Dagab Inköp 

& Logistik AB.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-19 

Markanvisningsavtal 

Kartbilaga kvarter 4  

Utkast detaljplan nr 421  

Utkast detaljplanekarta   
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§ 145 Dnr 2016/00263  

Detaljplan för Bista 15:7 och del av 15:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att sända ut detaljplan 434, 

Detaljplan för Bista 15:7 mfl på granskning. 

2. Samrådsredogörelsen godkänns.   

Sammanfattning  

Syftet med planarbetet är att kunna exploatera för handel, kontor, 

verksamheter och bostäder i närheten av det befintliga verksamhetsområdet 

vid Draget och Lillsjön.  

I samband med detta ses gatukopplingen Väppebyvägen – Håtunavägen – 

Sköldvägen över för att kunna skapa en bättre trafiksituation   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse   
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§ 146 Dnr 62737  

Antagande detaljplan Logistik Bålsta kvarter 4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Handlingar ej klara.  

 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(51) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-02  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 147 Dnr 62736  

Markbyte 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  

Handlingar ej klara.  
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§ 148 Dnr 2018/00509  

Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

2. Kommunstyrelsen avslutar uppdrag om återremiss enligt 2018-09-17 § 

180.   

Sammanfattning  

Ärendet, Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun, 

återremitterades 2018-09-17. I tjänsteskrivelsen föreslogs att 

kommunstyrelsen skulle uppdra till förvaltningen att arbeta in Agenda 2030 

med FN:s globala mål i kommunens styrdokument på tillämpligt sätt och 

kommunicera dessa internt och externt.    

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle 

med 17 globala mål som har antagits av världens stads- och regeringschefer. 

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att 

tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige behöver ske både nationellt, 

regionalt och lokalt. Håbo kommun har, liksom Sveriges övriga kommuner, 

en viktig roll i arbetet för att genomföra Agenda 2030 och nå de globala 

målen. 

Håbo kommunsvision, vårt Håbo 2030, visar vägen för en hållbar 

utveckling av kommunen. Det finns även andra styrdokument i kommunen 

som redan idag innefattar flera av målen inom Agenda 2030. Flera 

förvaltningar arbetar redan med vissa av de globala målen för hållbar 

utveckling.  

Sedan september 2018 har Håbo kommun sökt och antagits till Glokala 

Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling. Glokala Sverige är ett 

kommunikations- och utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och 

engagemang kring Agenda 2030.  

Efter återremissen har även en aktualitetsprövning av kommunens 

miljöstrategi gjorts. De globala målen finns inte med i nuvarande strategi 

och beslut togs att den ska uppdateras utifrån nya underlag så som de 

globala målen. Miljöstrategin är ett viktigt styrdokument för ekologisk 

hållbar utveckling. Strategin skulle kunna utformas så att den blir viktig 

även ur social och ekonomisk dimension.  

I och med arbetet med Glokala Sverige och revideringen av miljöstrategin 

som redan är beslutat kommer Håbo kommun arbeta med Agenda 2030 på 
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liknande sätt som tidigare förslag till beslut föreslog. Inget nytt beslut 

behövs.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-25 

Protokollsutdrag KS 2018-09-17 § 180 

Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun 
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§ 149 Dnr 2019/00256  

Miljövecka 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad utvärdering av Håbo kommuns 

miljövecka 2019. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra miljö- och 

hållbarhetsaktiviteter regelbundet med olika teman under året, under 

förutsättning att finansieringen beviljas i respektive års budgetarbete.   

Sammanfattning  

Håbo kommun anordnade en miljövecka i maj 2019 efter att beslut tagit i 

kommunfullmäktige att delvis bifalla Fredrik Anderstedt, 

socialdemokraterna motion, där det föreslås att miljöveckan åter ska 

återinföras. Miljöveckan och de aktiviteter under veckan som anordnades 

har utvärderats.  

En tydlig förankring, framförhållning och budget krävs för att bra 

arrangemang och aktiviteter ska kunna genomföras inom kommunens 

verksamheter. Den miljövecka som genomfördes hade en budget om 100 tkr 

och det kunde genomföras mindre arrangemang och en projektledare på 

deltid under fyra månader kunde anställas. Framförhållningen var för liten 

för att verksamheterna skulle kunna ha god planering och utförande av 

aktiviteterna. Flera aktiviteter hade svårt att locka till sig deltagare och 

programmet var så pass fullt att det var svårt att hålla isär de olika 

aktiviteterna. Vissa satsningar försvann i mängden.  

Utmärkelser så som interna miljöhjältar gav positiv respons. Riktade 

insatser mot barn och ungdomar var även lyckade. Aktiviteter och 

arrangemang kan med fördel hållas vid större nationella eller globala 

arrangemang så som Earth Hour, trafikantveckan, biologiska mångfaldens 

dag, med mera för att dra nytta av den kommunikation som redan görs. Att 

låta organisationer, företag och föreningar anordna aktiviteter och 

arrangemang är positivt då de har en målgrupp som de redan riktar sig mot 

och kan få deltagare att komma. Anordna aktiviteter där det redan finns 

människor samlade.  

Förvaltningen förslår att miljöveckan övergår till att vara regelbundna miljö- 

och hållbarhetsaktiviteter med olika teman under hela året. Förvaltningen 

föreslår vidare att det satsas på färre större arrangemang fördelade över året.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01 

Utvärdering Miljöveckan 2019 
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Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) önskar få antecknat till protokollet att Miljöveckan 

2019 hade kunnat hanteras bättre och kommuniceras mer.  
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§ 150 Dnr 2019/00264  

Hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till 

kommunstyrelsen ta fram lämplig åtgärd till Hållbarhetslöftet för att utöka 

förnybar elproduktion samt ta bort åtgärden minska klimatpåverkan från 

måltider.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder aktörer i Uppsala län så som 

kommuner att teckna hållbarhetslöften. Syftet är att stärka genomförandet av 

de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. 

Åtgärderna bidrar till ökad måluppfyllelse av de nationella 

miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Det första 

åtgärdsprogrammet är inom temaområdet klimat och energi och sträcker sig 

mellan åren 2019-2022. Signering av hållbarhetslöften sker i Uppsala vid en 

ceremoni den 22 november.  

Håbo kommun har tidigare lämnat synpunkter på remissversionen av det 

regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Programmet 

innehåller 21 åtgärder inom fyra fokusområden som strategin pekar ut som 

prioriterade i länets klimatarbete; Transporter och arbetsmaskiner, energi 

och effekt, Förnybar energi och Indirekt klimatpåverkan.  

Håbo kommuns klimat- och energiambitioner går i linje med föreslaget 

regionalt åtgärdsprogram. Det kan på ett positivt sätt tydliggöra kommunens 

prioriterade åtgärdsarbete för minskad klimatpåverkan.  

Håbo kommun avser att teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för 

minskad klimatpåverkan: 

 Öka gång och cykling 

 Fossilfria tjänstefordon 

 Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter 

 Minska effekttoppar för el 

 Minska klimatpåverkan från måltider 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-03 

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan i 

Uppsala län. 
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Missiv för fastställande av åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan.  

Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan i Uppsala län 

2019.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att uppdra till förvaltningen att till 

kommunstyrelsen ta fram lämplig åtgärd till Hållbarhetslöftet för att utöka 

förnybar elproduktion.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar att åtgärden minska klimatpåverkan från 

måltider tas bort.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Kjell Dufvenberg (L) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Fredrik Anderstedts (S) och Kjell Dufvenbergs (L) yrkanden och finner att 

så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen  
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§ 151 Dnr 2019/00288  

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbo 

Marknad AB enligt alternativ A.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad 

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.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat 

ägardirektiv, gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat 

bilaga, ”Förändringar specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 

5, Bolagets Verksamhet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Förslag till ägardirektiv 2019 

Ägardirektiv, antagna  

Förändringarna specificerade 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Alternativ A i specifikationen.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Alternativ B i specifikationen. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Agneta Hägglunds (S) yrkande eller enligt det egna förslaget. Ordförande 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) yrkande, 

alternativ A.   
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Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  
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§ 152 Dnr 2019/00265  

Hemställan om utökad budget för att täcka 
evakueringskostnader på Vibyskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet skickas vidare utan 

eget förslag till beslut. På kommunstyrelsen ska beslutsgången för ärendet 

redovisas.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få 

en utökad driftbudget för att täcka evakueringskostnader på Vibyskolan. 

(BOU § 82) för åren 2019-2021. 

Investeringsanslaget för ombyggnation av Viby skolan är för hela projektet 

ca 54,5 mkr, utfallet år 2018 uppgick till 421 tkr och budgeterat belopp år 

2019 uppgår till ca 54 mkr. Utfallet per 16 augusti 2019 uppgår till ca 2,3 

mkr. Ursprungligen var det planerad att ombyggnation skulle löpa över flera 

år och att en utredning ske år 2019.  

I samband med att fuktproblematiken upptäcktes i februari 2019 och 

eftersom resultatet visade på omfattande skador samt att personal påtalat 

hälsoproblem som kunde kopplats till fuktskadorna var det nödvändigt att 

planera en snabb evakuering till moduler. Hela skolan har evakuerats och 

från augusti 2019 bedrivs skola och fritids i moduler. Kostnaden för 

evakuering är en oförutsedd utgift för barn- och utbildningsnämnden 

eftersom en evakuering i projektet inte var planerad. 

Projektet har avslutats enligt beslut på barn- och utbildningsnämnden 2019-

06-12. Samtidigt beslutades att även avsluta projekt Västerängsskolan.  

Enligt underlag från Barn- och utbildning kommer kostnaderna i samband 

med evakueringen att uppgå till ca 12 034 tkr under en 4-års period. År 

2019 är kostnaden beräknat till ca 5 920 tkr, år 2020 till 2 128 tkr, år 2021 

till 2 128 tkroch år 2022 till 1 858 tkr, enligt nedan. 

1. Fasta kostnader – montage och demontering  

a. Monteringen av moduler beräknas kosta 1 800 tkr, År 2019 

b. Demonteringen efter hyrestiden beräknas kosta 500 tkr, År 2021 

 

2. Rörliga kostnader under 3 år – hyra. 

a. Hyreskostnaden är rörlig. Totalkostnaden för 3 år är 5 184 tkr, Fördelat på 

2019 720 tkr, år 2020 1 728 tkr, år 2021 1 728 tkr, år 2022 1 008 tkr. 

 

3. Markarbeten 2,1 mkr, 1,8 mkr år 2019, 300 tkr år 2022  
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a. Kostnader för grundläggning, bygg väg, vatten, avlopp, el, färdigställning 

runt moduler.  

 

4. Byggherrekostnader totalt 450 tkr, 400 tkr år 2019, 50 tkr år 2022. 

a. Anslutningskostnader, bygglovskostnader, konsultkostnader, utredning 

geoundersökning. 

 

Övriga kostnader totalt 2,0 mkr, uppdelat år 2019 1,2 mkr, År 2020 400 tkr, 

år 2021 400 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-16 

Beslut från barn- och utbildningsnämnden § 82 

Fuktinventeringsrapport Vibyskolan 

Kompletterande underlag kostnader för evakuering  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet skickas vidare utan eget förslag till 

beslut. På kommunstyrelsen ska beslutsgången för ärendet redovisas.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Kommundirektör  

Förvaltningschef barn- och utbildning  
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§ 153 Dnr 2019/00274  

Fördelning av statlig ersättning inom 
flyktingmottagandet 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att schablonersättningar från 

Migrationsverket fördelas enligt förslag: Barn- och utbildningsnämnden- 

5,9% för utbildningsplikten samt 10% av total summa exklusive 

utbildningsplikten. Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten 

samt 3% av total summa exklusive utbildningsplikten. Socialnämnden- 

återstående medel.  

2. Grundersättning tilldelas Socialnämnden till 100 %.  

3. Uppföljning görs av respektive nämnd vid årsbokslut av hur fördelade 

medel har använts.    

Sammanfattning  

Politiskt beslut ska fattas avseende fördelningen av grund- och 

schablonersättningarna för att tydliggöra de politiska ambitionerna och 

prioriteringarna gällande integrationen av nyanlända i kommunen. 

Anledning till att procentsatser föreslås är att prognos kan avvika mot 

utfallet per december från Migrationsverket.  

För alla nyanlända som kommunen tar emot utgår ersättning från 

Migrationsverket. Det är dels ett grundbelopp som motsvarar fem 

prisbasbelopp, 232 500 kronor 2019. Dels en ersättning per person: 

schablonbeloppet som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för 

nyanlända personer som till exempel: * mottagande och praktisk hjälp vid 

bosättning *särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, 

förskola, fritidshem och barnomsorg med mera * utbildning i svenska för 

invandrare * samhällsorientering * tolk * andra kommunala insatser för att 

underlätta etablering i samhället samt vissa kostnader för ekonomiskt 

bistånd och administration.  

En utvärdering av tidigare års fördelning har gjorts och viss justering 

föreslås för 2019. Biblioteket har redovisat att verksamheten arbetar på att 

strukturerat sätt målgruppen för utbildningsplikten varför denna verksamhet 

bör ta del av dessa riktade medel.  

Prognosen för schablonersättningar från Migrationsverket är totalt 10 

miljoner kronor. Förvaltningschefer för berörda nämnder har godkänt 

förslaget till fördelning 2019: 
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Barn- och utbildningsnämnden- 5,9% för utbildningsplikten samt 10% av 

total summa exklusive utbildningsplikten. 

Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten samt 3% av total 

summa exklusive utbildningsplikten.  

 

Socialnämnden- återstående medel. 

 

Grundersättningen föreslås fortsatt tilldelas Socialnämnden till 100% då 

personal med ansvar för introduktion, mottagande och hjälp med bosättning, 

utredningar om ekonomiskt bistånd kostar mer än grundbeloppet  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-18 

Kompletteringsbilagor information om beräkning 

Bilaga 1 för beslut om fördelning schablonbelopp nyanlända från 

Migrationsverket.    

 
 
 

 

Fördelning schablonersättning per nämnd  
Fördelning 

2018 

Prognos 

fördelning 2019 

BOU utbildningsplikten 600 000 590 000 

BOU 10% av totalt exklusive utbildningsplikten 813 747 921 000 

KFN 3% av totalt exklusive utbildningsplikten 244 124 276 300 

KFN 2% av utbildningsplikten biblioteket  0 200 000 

SN återstående medel för flyktingmottagning 6 479 598 8 012 700 
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§ 154 Dnr 2019/00062  

Redovisningar av partistöd för år 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2018.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2020 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2019/2020.    

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 

partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 

inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2020 beräknas senare under 

2019. Så snart detta gjorts kan partistöd för år 2020 beräknas och utbetalas. 

Detta får hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd   
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§ 155 Dnr 2019/00263  

Införande av funktionen tjänsteperson i beredskap 
(TiB) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa funktionen tjänsteperson i beredskap 

med start den 1 januari 2020.  

Sammanfattning  

Genom att införa tjänsteperson i beredskap (TiB) ökar kommunens 

tillgänglighet och krisberedskapsförmåga. Det är ett sätt att anpassa sig till 

en förändrad omvärld, där en kommun behöver säkerställa att den kan nås i 

händelse av en samhällsstörning eller kris. Sverige har i dag en förändrad 

hotbild och det råder högre krav på kommunens förmåga att hantera svåra 

samhällsstörningar, som har ökat. 

En TiB-funktion innebär att en kommunal tjänsteman är i tjänst dygnet runt 

under hela året med ansvar att vara kontaktpunkt in till kommunen. Den 

som innehar TiB-rollen har mandat att aktivera kommunens inriktnings- och 

samordningsfunktion (ISF) samt stöd till denna (ISF-stöd) i avvaktan på att 

kommundirektör eller dess ersättare är på plats för att ta över hanteringen av 

händelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01 
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§ 156 Dnr 2019/00268  

Ungdomars hälsa, levnadsvanor och livsvillkor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Bifogad rapport Liv och hälsa ung bygger på frågor om hälsa, levnadsvanor 

och livsvillkor i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. 

Rapporten belyser resultat från Håbo kommuns svarande ungdomar i 

jämförelse med medeltalet i länet. Studien visar att pojkar generellt mår 

bättre än flickor. Sämst mår flickor i åk. 9 och årskurs 2 i gymnasiet år 

2019. Pojkar trivs generellt bättre än flickor i skolan. Siffrorna visar att 

pojkar ser något ljusare på framtiden i stort än vad flickorna gör. Över de tre 

åren har framtidsutsikterna för världen i stort försämrats. Unga oroar sig 

framförallt för miljö, klimat, naturen, fred och politik.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-12 

Rapport, Hur mår ungdomar i Håbo Liv och hälsa ung studien 2019   

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(51) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-02  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 157 Dnr 2018/00906  

Policy för måltider  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunfullmäktige antar policy för mat och måltider, KS 2018/00906, 

nr 91473.   

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade 2018-10-31 § 107 förslag till 

kommunfullmäktige om att anta policy för måltider. Inför 

kommunstyrelsens beredning av ärendet lyftes det bort från dagordningen i 

syfte att förankra policyn politiskt. En politisk beredning har nu genomförts 

och ett nytt förslag till policy har tagits fram – policy för mat och måltider. 

Ändringar som gjorts i barn- och utbildningsnämndens ursprungliga förslag 

är markerade med färg i det nya förslaget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-16 

Policy för mat och måltider – förslag efter politisk beredning 

Policy för måltider – barn- och utbildningsnämndens förslag 

Beslut från Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 107 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen   
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§ 158 Dnr 2019/00285  

Revidering av riktlinjer för ärendehantering i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en revidering 

av Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun.    

Sammanfattning  

Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2015-06-15 § 41. Dessa har nu blivit föråldrade, bland 

annat med hänvisning till ny lagstiftning samt möjlighet till mer digitala 

arbetssätt än tidigare. Vidare skulle formen för riktlinjerna kunna förändras i 

syfte att förenkla för läsaren. Förvaltningen ser därför ett behov av att 

riktlinjerna revideras.  

Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument ska kommunstyrelsen fatta 

beslut om startbesked i ärende om att revidera eller ta fram ett styrdokument 

om dokumentet berör flera nämnder. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för 

ärendehantering.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-14 

Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun   
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§ 159 Dnr 2018/00332  

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arkivbeskrivningen.  

Sammanfattning  

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska 

varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 

handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå 

från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som 

söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som 

alstras.  

Arkivbeskrivningen ska uppdateras när större organisationsförändringar 

eller andra förändringar som väsentligen påverkar arkivbildningen eller dess 

redovisning sker.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Arkivbeskrivning fr kommunstyrelsen, KS 2018/00332 nr 82030   
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§ 160 Dnr 2019/00005  

Motion: Håbo kommuns politiska organisation samt 
arvodesregler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 1 genom att ändra sista 

stycket i § 7 i reglemente för Håbo kommuns nämnder enligt följande 

”Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och 

delta i dess överläggningar men inte i besluten samt har rätt att få sin 

mening antecknad till protokollet.” 

2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag nr 2, 3 och 4 med 

hänvisning till tidigare fullmäktigebeslut (2019-04-01 § 46).   

3. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag nr 5 med hänvisning till 

kommunfullmäktiges nu gällande arbetsordning § 29 samt genom att införa 

följande text efter § 11 i reglemente för Håbo kommuns nämnder. 

 

”Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop eller via en voteringsanläggning. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.”     

Sammanfattning  

Vänsterpartiet i Håbo har inkommit med en motion med följande fem 

förslag:  

Att närvarande ersättare i nämnd och kommunstyrelse ges rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet 

Att samtliga partier i fullmäktige, med en person per tillfälle, ges möjlighet 

till närvarorätt i nämnd eller kommunstyrelse där partiet inte finns 

representerat.  

Att förtroendevald som deltar i nämnd eller kommunstyrelse i form av 

närvarorätt ges möjlighet att få sin mening antecknat i protokollet.  

Att fullmäktige beslutar att samma ersättningsregler gäller för person med 

närvarorätt som för ledamot, en person per parti och tillfälle.  

Att i fullmäktige, kommunstyrelse och nämndernas arbetsordning införa en 

regel om att tjänstgörande ordförande alltid avlägger sin röst sist.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att motionen 

ska bifallas delvis. Förvaltningen föreslår att punkt 1 ska bifallas genom att 

§ 7 i Reglemente för Håbo kommuns nämnder uppdateras enligt förslag till 

beslut (punkt 1) ovan. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(51) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-02  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förvaltningen föreslår att även punkt 5 ska bifallas. Den har delvis redan 

genomförts genom den arbetsordning som kommunfullmäktige antog i 

februari 2019. Där framgår att fullmäktiges ordförande ska avge sin röst sist. 

Förvaltningen föreslår att samma regler även bör gälla nämnderna och att 

Reglemente för Håbo kommuns nämnder därmed ska uppdateras enligt 

förslag till beslut (punkt 3) ovan.   

Förvaltningen föreslår avslutningsvis att förslag 2-4 ska avslås med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2019-04-01 § 46 om att inte 

införa insynsplatser. 

Utförligare motivering till förslaget framgår av tjänsteskrivelsen under 

rubriken ”Ärendet”.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-31 

Motion: Gällande Håbo kommuns politiska organisation samt arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till attsats 1 

och 3 samt till motionens attsats 2 och 3. 

 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Michael Rubbestad (SD) förslag eller enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  
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§ 161 Dnr 2018/00960  

Motion: Förändrad struktur för kommunal äldreomsorg  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till vård- 

och omsorgsnämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion om förändrad struktur för 

kommunal äldreomsorg, i den föreslås: 

 

- Att Håbo kommun utreder möjligheten att vid framtida etableringar av 

äldreboenden upprättas i enlighet med motionens intention.  

 

- Att kommunala äldreboenden i möjligast mån upprättas i direkt anslutning 

till, eller i närheten av förskolor.  

 

I motionen framhåller motionären bland annat att nuvarande struktur för 

äldreboenden bör ses över, en variant kan innebära helinackordering och ett 

annat baserat på hemtjänstavgift. Att rätten till bra mat är grundläggande för 

fortsatt bra hälsa på äldre dagar och att i möjligast mån bör spaanläggningar 

med bastu och bad finnas på äldreboenden.  

Motionen har lämnats för yttrande till vård och omsorgsnämnden. Av 

nämndens yttrande framkommer att nämnden hanterar frågeställningarna i 

föreliggande motion i samband med etablering av nya särskilda boenden för 

äldre och anser därför inte att frågan behöver utredas ytterligare.  

Samnyttjande av lokaler och/eller samlokalisering av viss verksamhet kan i 

många fall vara positivt både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett 

effektivitetsperspektiv. Vård- och omsorgsnämnden ser positivt på 

möjligheten till sådana lösningar. Nämnden anser dock inte att det finns 

behov av att begränsa frågan till att endast beröra förskolor. 

 

Mot bakgrund av vård- och omsorgsnämndens yttrande föreslår 

kommunstyrelsens förvaltning att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-06 

Motion 2018-12-07 

Beslut vård- och omsorgsnämnden 2019-04-02 § 46 

Yttrande vård- och omsorgsnämnden 2019-03-20   
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§ 162 Dnr 2019/00156  

Motion: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till nedan 

redovisad lagstiftning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo föreslår i sin motion att kommunstyrelsen ska 

göra ett uttalande om att den som deltagit i eller understött terrorism inte är 

välkomna till Håbo kommun och att kommunen inte kommer att bidra med 

samhällelig service såsom exempelvis försörjningsstöd till dessa invånare. 

Vidare föreslås att fullmäktige ska uppdra till nämnderna att utarbeta 

direktiv i enlighet med detta uttalande.  

Förvaltningen bedömer att lagstiftningen ger litet eller inget utrymme att 

arbeta enligt motionens förslag. Lagarna poängterar vikten lika behandling 

av alla invånare. Socialtjänstlagen medger inga undantag, då alla som har 

behov av bistånd har rätt att få det. Därmed bedömer förvaltningen att de 

beslut som baseras på ett sådant yttrande sannolikt inte håller vid en rättslig 

prövning i domstol.  

Om den politiska viljan är att avge yttrande enligt motionen föreslår 

förvaltningen att detta hanteras genom att biståndsbeslut avseende den 

aktuella målgruppen lyfts ur från befintlig delegationsordning och hanteras 

genom politiska beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 

Motion: Stopp för återvändande IS-terrorister till Håbo kommun 

Direktiv om omsorgsnämndens insatser gentemot medborgare som deltagit i 

eller understött terrorism   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Michael Rubbestad (SD) yrkande eller enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  
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§ 163 Dnr 2018/00478  

Motion: Fler och bättre aktiviteter på sportlovet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag genom att uppdra 

till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad omfattning av 

fritidsaktiviteter i samverkan med föreningar.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion där det föreslås att 

kommunen till nästa sportlov utökar sina fritidsverksamheter för elever 

under sportlovet, t.ex. med dagsutflykter till aktivitetsanläggningar, 

skidbackar, fler verksamheter på hemmaplan och att dessa skall vara 

avgiftsfria. Detta mot bakgrunden att utöka utbudet för de elever som av 

olika orsaker måste vara hemma.  

Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden 

ställer sig positiva till att generellt skapa fler och bättre möjligheter för barn 

och unga till olika aktiviteter under skolloven. Nämnden påpekar dock att 

detta kräver att resurser för utökning av lovverksamheten tillförs 

verksamheten. 

Kostnadsfria aktiviteter för barn och unga är en viktig del av nämndens 

verksamhet. Den allra största delen av biblioteks-, kultur- och 

fritidsgårdsverksamheten är också gratis. Det gäller såväl den reguljära 

verksamheten som olika former av lovverksamhet. Under sportlovet 2019 

har bland annat skid- och badresor, teater, pyssel, disko och skrivarverkstad 

arrangerats.  

Under 2018 hade regeringen avsatt extra medel för statsbidrag till 

lovaktiviteter för barn och unga. För Håbo kommun var det 319 012 kronor, 

utöver detta fick kommunen 217 769 kronor till sommarlovsaktiviteter för 

samma målgrupp. De resurserna innebar, för såväl sportlov som andra lov, 

att förvaltningen hade möjligheter att erbjuda en omfattning och kvalitet på 

aktiviteter som den överlag skulle vilja göra. Nämnden anser att de resurser 

som nämnden har till sitt förfogande för olika aktiviteter till barn och unga 

är mycket begränsade. 

I nämndens yttrande framkommer att de nya bidragsreglerna som gäller från 

2019 har kultur- och fritidsförvaltningen större möjlighet att i samarbete 

med föreningar erbjuda olika former av aktiviteter. För sportlovet 2019 

fanns inte denna möjlighet då förvaltningens budget ännu inte var antagen. 

En ambition inför kommande sportlov och andra lov är ett samarbete med 

föreningar som med uppdragsbidrag kan genomföra kostnadsfria aktiviteter 

för barn och unga.  
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Nya bidragsregler och arbetet med utökad samverkan möjliggör att 

nämnden kan arbeta mot en omfattning av fritidsaktiviteter som är önskad.  

En utökning av resurser säkerhetsställer också utökningen av 

fritidsaktiviteter, vilket kan hanteras i budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen bifalles delvis genom 

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att arbeta mot en utökad 

omfattning av fritidsaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-13 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag KFN 2019-03-26 § 28 

Tjänsteskrivelse KFN 2019-03-07 

 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(51) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-02  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 164 Dnr 2019/00095  

Motion: Informera om återvändarbidrag och 
återetableringsstöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

Socialnämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med ett antal förslag för 

att kommunen ska kunna bistå individer som frivilligt önskar återvända till 

sina hemländer. Motionen har remitterats till socialnämnden som har yttrat 

sig över den. Socialnämnden bedömer att motionens förslag ska avslås dels 

med hänvisning till att det åligger Migrationsverket att besluta om åtgärder 

för frivilligt återvändande, dels med hänvisning till gällande lagar och dels 

med hänvisning till att en ytterst begränsad målgrupp skulle vara betjänt av 

de föreslagna insatserna. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, med 

hänvisning till nämndens bedömning, att motionen ska avslås.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-29 

Motion: Informera om återvändarbidrag och återetableringsstöd 

Socialnämndens beslut om yttrande 

Socialnämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till första attsatsen i motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Michael Rubbestad (SD) yrkande eller enligt förvaltningens förslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  
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§ 165 Dnr 2019/00027  

Medborgarförslag: Byte av län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att en ny utredning 

angående länsbyte från Uppsala län till Stockholms län ska genomföras. 

Detta framför allt med hänvisning till kommunens läge med närhet till 

Stockholm och pendlingen dit.  

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet i samråd med plan- och 

exploateringsavdelningen och kommit fram till följande.  

2008 genomfördes en utredning om länstillhörighet. Utredningen initierades 

med anledning av den då pågående utredningen om storregioner, där 

Uppsala län förväntades slås ihop med flera grannlän, dock inte med 

Stockholms län. Det var således aktuellt att fundera över vilken region 

Håbo, som skulle hamna i periferin i båda regioner, skulle gynnas mest av 

att vara del av. Regeringen beslutade dock att inte gå vidare med 

indelningen i storregioner.  

Utredningen som genomfördes angående länsbyte i anslutning till detta 

konstaterade att det fanns både för- och nackdelar med ett länsbyte, men att 

främst kollektivtrafiken kunde gynnas av ett byte. Många andra av de mer 

positiva effekterna av ett länsbyte som konstaterades i utredningen berodde 

på att alternativen som kommunen stod inför var att vara en liten och perifer 

kommun i den nya storregionen som Uppsala län förväntades ingå i eller att 

vara en liten och perifer kommun i Stockholms län.  

Förvaltningen konstaterar att utredningen förvisso är tio år gammal men att 

innehållet i den alltjämt bör vara aktuellt, även om vissa siffror sannolikt har 

ändrats något. Fortfarande bör det vara kollektivtrafiken som skulle 

påverkas mest positivt av ett länsbyte. 

Vidare konstaterar förvaltningen att ett länsbyte inte bör vara lika gynnsamt 

för kommunen i nuvarande läge som när frågan om storregioner var aktuell. 

Detta eftersom kommunen i nu riskerar att väsentligt minska sitt inflytande 

genom ett länsbyte. I region Uppsala är Håbo en kommun av åtta och har 

flera representanter i regionfullmäktige. I Stockholm finns i dagsläget 26 

kommuner, vilket innebär att Håbo vid ett länsbyte skulle bli en kommun av 

27, dessutom med ett perifert läge, vilket borde minska kommunens 

möjlighet till inflytande väsentligt. 
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Region Uppsala har också prioriterat Håbo vid ett flertal tillfällen, bland 

annat genom statlig medfinansiering av exempelvis resecentrum i Bålsta. 

Detta eftersom regionen ser Bålsta Centrum som en viktig nod i länets 

trafiknät. Det är sannolikt att en annan prioriteringsordning skulle göras om 

Håbo blev en av alla Stockholmskommuner.  

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att en ny utredning inte behövs i 

dagsläget och föreslår därför att motionen avslås. Detta med hänvisning till 

att tidigare gjord utredning fortfarande bedöms vara relevant i många delar 

samt att kommunen skulle riskera att minska sitt inflytande genom ett 

länsbyte.  

Om den politiska viljan ändå är att genomföra en ny utredning konstateras 

att det i dagsläget inte finns tillräckligt med resurser inom plan- och 

exploateringsavdelningen för att genomföra en sådan utredning. Konsulter 

kommer i så fall att behövas tas in för ändamålet. Därmed skulle också extra 

medel behöva tillskjutas för detta.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Medborgarförslag: Byte av län 

2008 års utredning om länstillhörighet   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare 

beredning och för att kontakta förslagsställaren så att denne kan förtydliga 

sitt förslag.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli 
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§ 166 Dnr 2019/00243  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kv 1 2019 

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 1 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-07 

Beslut från socialnämnden 

Beslut från vård- och omsorgsnämnden 

Rapport från vård- och omsorgsnämnden   
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§ 167 Dnr 2019/00284  

Uppföljning av uppdrag ställda till 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.    

Sammanfattning  

I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 redovisar 

förvaltningen halvårsvis en lista över de aktuella uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar. Senaste redovisning gjordes 2018.  

Uppdragen redovisas nu i två separata förteckningar, en för avslutade (13 

st.) och en för ej avslutade (18 st.) uppdrag. Chefer och andra ansvariga har 

fått möjlighet att kommentera och rapportera uppdragens status och 

kommentarerna framgår av förteckningen.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15 

Förteckning: Uppdrag – avslutade 

Förteckning: Uppdrag – ej avslutade   
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§ 168 Dnr 2019/00283  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 

kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 

bifallna medborgarförslag och motioner, men även vandra beslut redovisas 

vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 

förteckningar, en för avslutade (23 st.) och en för ej avslutade (11 st.). 

Chefer och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 

verkställigheternas status och kommentarerna framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15 

Förteckning: Verkställigheter – avslutade 

Förteckning: Verkställigheter – ej avslutade   
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§ 169 Dnr 62739  

Informationspunkt: Nuläge lokalförsörjning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Föredragande under informationspunkten nuläge lokalförsörjning är 

kommundirektör Tobias Arvidsson och lokalförsörjningschef Mattias 

Jonsgården.  

Det finns behov av en tydlig lokalförsörjningsplan och en 

lokalförsörjningsprocess. Inom lokalförsörjningsprocessen finns många 

delar att se över, det är också viktigt med transparens i processens flöden. 

Ett utkast till lokalförsörjningsplan finns hos lokalförsörjningschefen, 

styrgrupp och arbetsgrupp har tillsats. Lokalförsörjningschefen informerar 

om processens olika delar. Processen ska följa Håbo kommuns 

projektmodell.  

Förberedelsefasen - beställning, behovsanalys, förstudie, indikativt 

hyresavtal, beslut. 

 

Planeringsfas 1 och 2 - upphandling och igångsättning  

 

Genomförandefas 1 och 2 - projekteringsfas och produktion  

Avslutsfas - slutfas 

Lokalförsörjningschef informerar om pågående projekt och dess status.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar processens olika delar och 

vikten av fungerade dialog mellan kommunens verksamheter.  

 

 
 

 


