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§ 1 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Michael Rubbestad (SD) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

Sammanfattning  

Sammanträdet öppnas och upprop förrättas. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott utser en justerare att jämte ordförande justera protokollet.  

Dagordningen fastställs med följande tillägg och ändringar:  

Tillägg: 

- Laddstolpar (Fredrik Anderstedt) 

- Styrgrupp Bålsta centrum (Liselotte Grahn Elg) 

Ändring: 

- Punkten 16, krav på förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier 

samt ett förbud för fyrverkeriförsäljning till privatpersoner, utgår.  

 

______________ 
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§ 2 Dnr 63019  

Information: Återkoppling efter utställning av 
översiktsplanen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare, informerar om resultatet av 

utställningen av översiktsplanen. Totalt har 38 yttranden inkommit. Dessa 

kommer från myndigheter, grannkommuner, organisationer, företag, 

privatpersoner och kommunala nämnder. En sammanfattning av yttrandenas 

innehåll ges och en plan för processen framåt. En process för uppföljning av 

översiktsplanen ska skapas när den har antagits.  

______________ 
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§ 3 Dnr 2019/00422  

Ansökan om planbesked, Håbo Brunnsta 3:41 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.   

2. Förvaltningen får i uppdrag att presentera tydligare kartunderlag till 

kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning  

Planläggning i området innebär höga infrastrukturinvesteringar och ökade 

krav på kommunal service. Förvaltningen bedömer att området utgör ett 

viktigt naturområde för boende i Krägga, men även som ädellövsnätverk 

enligt Uppsala läns program för Gröna infrastruktur.  

Förvaltningen föreslår att ge negativt planbesked mot bakgrund formulerad i 

sin helhet i förstudien.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan, inkommen 2019-11-26 

Förstudie, upprättad 2020-01-09   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska lämna ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och att förvaltningen får i 

uppdrag att förtydliga kartunderlagen till kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 4 Dnr 2018/00571  

Granskning av detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. 
(Gröna dalen) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

presentera en tänkt helhetsbild över området.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 

utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, 

ombyggnation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre 

verksamhet i Gröna dalen. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med den Fördjupade Översiktsplanen för 

Bålsta tätort, Planprogrammet för Gröna dalen stadspark och Planprogram 

för Bålsta Centrum – från tätort till stad  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och 

bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt 

kommunala förvaltningar från och med den 17 juni till och med den 16 

augusti, 2019. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 6 med erinran 

(invändningar).        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen 

utan eget förslag till beslut.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde ta fram en tänkt helhetsbild över området.  
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om KSAU bifaller Fredrik 

Anderstedts (S) och Liselotte Grahn Elgs (M) yrkanden och finner att så 

sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 5 Dnr 2018/00148  

Köpeavtal avseende del av fastigheten Väppeby 7:218   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Köpeavtal avseende del av fastigheten 

Håbo Väppeby 7:218   

Sammanfattning  

Håbo kommun har 2019-03-25 ingått ett markanvisningsavtal med 

fastighetsbolaget Macfreeze. Macfreeze har även ett uppdrag att ta fram 

underlag till detaljplan DPL 443 del av Väppeby 7:218 m.fl., Dalängen. 

Som ett led i detta har Plan- och expoateringsavdelningen tagit fram ett 

köpeavtal med Macfreeze där även kostnader för genomförandet av 

detaljplanen finns reglerat. Köpeavtalet speglar villkoren som finns i det 

markanvisningsavtal som Kommunstyrelsen har godkänt 2019-04-23, § 89. 

Köpeavtalet måste ses i en helhet med att göra Dalängen till en tillgänglig 

och attraktiv plats i Bålsta. På grund av de rådande markförhållanden krävs 

att markförbättringsåtgärder görs sammanhängande för de delar av 

Dalängen som skall användas för vägar, dagvattendammar och bebyggelse. 

Genom att teckna detta köpeavtal i ett tidigt skede kan kommunen i detta 

fall korta genomförde processen och möjliggöra uppförandet av Bovieran 

utan ytterligare förseningar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Köpeavtal avseende del av fastigheten Håbo Väppeby 7:218, undertecknat 

av båda parter 2019-12-19 

Markanvisningsavtal avseende detaljplan för del av fastighet Väppeby 

7:218, Dalängen, avtalet undertecknat av båda parter   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 6 Dnr 2019/00368  

Försäljning av mark, tre radhustomter, Åsen, Bålsta 
1:614 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Avtal om försäljning av tre radhustomter.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

presentera en förtydligande karta.  

Sammanfattning  

Inom kommunens fastighet, Bålsta 1:614, längs stensötavägen finns det 

enligt den gällande detaljplanen Y20 tre obebyggda tomter. Samtidigt finns 

det i en efterfrågan på Bostäder i Bålsta. Den för området gällande 

Detaljplanen kräver att tomterna bebyggs med radhus.  

Förtätning av befintliga områden genom utbyggnation av befintliga laga 

kraftvunna detaljplaner är ett för kommunen tidseffektivt och ekonomiskt 

gynnsamt sätt att skapa nya bostäder. 

Eftersom det finns stora samordningssvårigheter om tre byggherrar skall 

uppföra byggnation på varsin tomt framstår det som orimligt att tomterna 

skall kunna säljas till privatpersoner utan byggnationen måste ske av en 

byggherre.  

Plan- och exploateringsavdelningen har därför förhandlat med en lokal aktör 

som är villig att uppföra tre privatbostäder i form av radhus. Byggnation kan 

påbörjas i samband med att kommande lantmäteriförrättning vinner laga 

kraft.  

Priset är satt i förhållande till marktaxeringsvärdet av tomtmark i området 

med en justering då dessa tomter saknar tekniska anläggningar.  

Enligt avtalet står byggherren för samtliga kostnader för att exploateringen 

skall kunna ske.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Köpeavtal tre radhustomter   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutas att förvaltningen ska ta fram en förtydligande karta 

till kommunstyrelsens sammanträde.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 7 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 

program- och detaljplaneuppdrag daterad den 3 januari 2020   

Sammanfattning  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 37 plan- och 

programprojekt. Med en fördelning om sju hög-, nio medel-, tolv låg-, nio 

oprioriterade.  

Under 2019 antogs fem detaljplaner, varav två överklagades och avvaktar 

avgörande i mark- och miljödomstolen. Under året godkändes även två 

planprogram. Det gavs planuppdrag för sju detaljplaner och ett 

planprogram. Under året avbröts och omvandlades även fyra uppdrag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Projektprioritering 200103   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 8 Dnr 2019/00450  

Informationsärende: Miljö- och hållbarhetsaktiviteter 
2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra miljö- och 

hållbarhetsaktiviteter regelbundet med olika teman under året. Ett beslut 

som togs i Kommunstyrelsen 2019-09-16 § 175 Miljövecka 2019, efter att 

utförd miljövecka utvärderats och en uppföljning redovisats till 

Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens förvaltning informerar därför om vilka miljö- och 

hållbarhetsaktiviteter som planeras 2020. Fokustema för året kommer att 

vara energi och klimat kopplat till de hållbarhetslöften för minskad 

klimatpåverkan som kommunen har tecknat. Budget för aktiviteter och 

kommunikation beroende på önskade aktiviteter, beviljas i respektive års 

budgetarbete. De planerade miljö- och hållbarhetsaktiviteterna under 2020 

är inom årets driftbudgetram.  

Aktiviteter kommer att hållas vid nationella eller globala arrangemang så 

som Earth Hour, trafikantveckan, biologiska mångfaldens dag, med mera. 

Genom att göra det kan kommunen bland annat dra nytta av den 

kommunikation som redan görs. Större samordnade aktiviteter kommer att 

fokuseras till mars och september. Andra aktiviteter som kommunens 

verksamheter planerar att genomföra fördelas över året.  

Kommunen uppmuntrar organisationer, företag och föreningar anordna 

aktiviteter och arrangemang då de har en målgrupp som de redan riktar sig 

mot och kan få fler deltagare att komma till anordnade arrangemang.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Årshjul miljö- och hållbarhetsaktiviteter 2020, KS 2019/00450 nr 93580   

______________ 
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§ 9 Dnr 2019/00265  

Hemställan om utökad budget för att täcka 
evakueringskostnader på Vibyskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 

förtydliga ärendets gång.  

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få 

en utökad driftbudget för att täcka evakueringskostnader på Vibyskolan. 

(BOU § 82) för åren 2019-2022. 

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 januari 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. 

På uppdrag av kommundirektören har PwC genomfört en utredning och 

utvärdering som omfattar evakueringen av Viby skola. Utredningen visar att 

projektet inte har genomförts på ett korrekt sätt utifrån både formella krav 

såväl som kvalitet på utfört arbete. 

Efter förhandling med leverantören har hyreskostnaden minskat från 

144 300 kr/månad till 131 500 kr/månad. 

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 12 547 tusen kronor under en 4 års 

period. Alla belopp nedan är redovisade i tusen kronor. 
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2019 6 037   

2020 1 978   

2021 1 846   

2022 2 686   

  12 547 Totalt 

Fasta kostnader – montage och demontering  

2019 2 243 montering 

2022 1 350 Demontering 

  3 593 Totalt Montage och demontering 

Hyra  

Hyreskostnaden är rörlig. Totalkostnaden för 4 år är 4 734 tusen kronor.  

2019 592   

2020 1 578   

2021 1 578   

2022 986   

  4 734 Totalt Hyra 

Markarbeten 

Kostnaderna avser grundläggning, bygg väg, vatten, avlopp, el och 

färdigställning runt moduler.  

2019 2 100   

2022 300   

  2 400 Totalt markarbeten 

Byggherrekostnader  

Kostnaderna avser anslutningskostnader, bygglovskostnader, 

konsultkostnader, utredning geoundersökning. 

2019 500   

2022 50   

  550 Totalt Byggherrekostnad 

Övriga kostnader  

2019 602   

2020 400   

2021 268   

  1 270 Totalt övriga kostnader 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslut från barn- och utbildningsnämnden § 82 

Fuktinventeringsrapport Vibyskolan 

Kompletterande underlag kostnader för evakuering  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet skicka ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Inför kommunstyrelsens 

sammanträde ska förvaltningen lämna ett förtydligande kring ärendets gång.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 
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§ 10 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja vård- och omsorgsnämndens 

hemställan om att utöka investeringsram för ny gruppbostad med 20,3 

miljoner kronor för åren 2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka vård- och omsorgsnämndens 

investeringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor för att finansiera 

investeringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3 

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda en 

alternativ placering av LSS-boendet.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

- Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 

- Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med tillägget att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en alternativ 

placering av LSS-boendet.   

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 

tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 11 Dnr 2019/00311  

Granskning av underhållsplanering av fastigheter, 
inklusive kontroll av tillförlitlighet i 
anläggningsregister 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden yttrat sig över 

revisionsrapport, TN 2019-11-07 paragraf 101. 

2. Kommunstyrelsen beslutar överlämna yttrandet till revisionen.    

Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen 

genomfört en granskning av fastighetsunderhåll och tillförlitlighet i 

anläggningsregister. 

Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämnden yttrat sig över den 

genomförda granskningen enligt följande: 

Revisionens bedömning är att tekniska nämnden delvis har säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av fastighetsunderhåll. 

Revisionen bedömer vidare att kommunstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av anläggningsregistret. 

Tekniska förvaltningen har planerat åtgärder för att under de närmaste åren i 

enlighet med revisionens rekommendation uppdatera långsiktiga 

underhållsplaner samt harmonisera det planerade underhållet med metoden 

för komponentredovisning.  

Ställningstagande 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer med revisionens synpunkter och 

rekommendationer som revisionen anför i revisionsrapporten gällande 

fastighetsunderhåll och tillförlitlighet i anläggningsregister samt betonar den 

tekniska förvaltningens planerade åtgärder för att under de närmaste åren 

uppdatera långsiktiga underhållsplaner samt harmonisera det planerade 

underhållet med metoden för komponentredovisning.    

  

______________ 
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§ 12 Dnr 2019/00409  

Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet samt 
Effektiv och nära vård 2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom målbilden för Effektiv och Nära vård 

2030 samt Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län.   

Sammanfattning  

Den 18 juni 2018 fattade regionstyrelsen beslut att ställa sig bakom 

rapporten Effektiv och Nära vård 2030, den 4 november 2019 beslutade 

Regionstyrelsen att ställa sig bakom Inriktning för utveckling av 

vårdcentrum i Uppsala län 

Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört 

behov av att även kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån 

målbild och inriktning för effektiv och nära vård, i synnerhet för de delar där 

det finns samordningsvinster. Enligt utredningen behöver 

omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå hos huvudmännen, i 

såväl politiska som tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut och 

planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Mot 

bakgrund av detta ställde sig samrådet HSVO bakom förslag till målbild och 

inriktning den 20 september 2019 och Regionalt Forum den 4 oktober 2019. 

Därefter fattar respektive huvudman liknande beslut.  

Dokumenten Effektiv och Nära vård 2030 samt Inriktning för utveckling av 

vårdcentrum i Uppsala län återges som bilaga.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 

Effektiv och Nära vård 2030, målbild och strategi  

Inriktning för utveckling av vårdcentrum i Uppsala län    

______________ 
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§ 13 Dnr 2019/00453  

Tidplan för budget 2021, plan 2022-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer tidplan för budget 2021  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa budget för kommande år och en 

plan för de två följande åren. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till 

budget och en tidplan behövs för att säkerställa att budgeten blir klar i tid 

och att tillräckliga underlag finns. 

En förändring är att nämndernas budgetförslag ska lämnas i ett tidigare 

skede, i september, för att få en bredare förankring av budgetförslaget. 

Verksamhetsanalysen som förvaltningarna tidigare år lämnat under våren, 

ersätts således av ett budgetförslag från nämnderna efter sommaren. 

Kommunstyrelsen beslutar om inriktningsramar i juni för nämnderna utifrån 

ekonomiska förutsättningar och planeringsförutsättningar.  

Beslut om kommunfullmäktiges mål, skattesats, definitiva ramar för 

driftbudget och investeringsbudget, finansiering/upplåning och 

ekonomistyrprinciper sker i november. 

Nämnderna beslutar om sin budget och verksamhetsplan i december.  

Tidplanen i sin helhet 

Datum Aktivitet Berörd 

  VÅREN   

10 feb Beslut om tidplan för budgetprocessen KS 

13 feb Skatteprognos från SKR   

27 mars Befolkningsprognos klar PoE-avd 

3 april 
Ekonomiska förutsättningar klara. Anvisningar för budgetförslag till 

nämnder 

Ekonomiavdelning/ 

ledningsgrupp 

16 april Regeringens vårproposition   

27 april 
Information om ekonomiska förutsättningar och 

planeringsförutsättningar 
KS 

29 april Skatteprognos från SKR    

1 juni Beslut om inriktningsramar för nämndernas drift och investering KS 

  HÖSTEN   
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24 aug Skatteprognos från SKR   

10 sep Nämndernas budgetförslag beslutade  Nämnder 

14 sep Information om nämndernas budgetförslag KS 

sep 
Budgetkonferens – Nämndernas budgetförslag presenteras och 

diskuteras. 

KS, nämndordf och 

vice, KLG 

22 sept Regeringens budgetproposition   

okt Skatteprognos från SKR   

okt Samverkan med fackliga representanter   

5 okt Håboalliansens förslag till Budget och mål 2021, plan 2022-2023 KS Au 

11 okt Oppositionens förslag till budget, inlämnat för utskick till KS   

19 okt Beslut om budget och mål 2021, plan 2022-2023. KS  

2 nov 

Beslut om budget och mål 2021, plan 2022-2023. 

Driftbudgetramar, investeringsramar, upplåning, skattesats, 

ekonomistyrprinciper (övergripande mål) 

KF 

dec Nämnder beslutar om budget och verksamhetsplan Nämnder 

31 dec Protokoll från nämndbeslut ska vara expedierat till KS i Ciceron Nämnder 

   

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse   

______________ 
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§ 14 Dnr 2020/00004  

Budget 2020, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna konsekvensbeskrivningar enligt 

bilaga till kommunstyrelsens budget innefattade kostnadsreduceringar om 

10,9 mkr. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att rapportera 

ytterligare kostnadsminskningar om ca 8,0 mkr under våren för 

förvaltningen i samband med att den pågående organisationsöversynen.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att anta budgeten för år 2020 för kommun-

styrelsens verksamheter.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog budgetramar för kommunstyrelse förvaltningen 

2019-12-09.  

För kommunstyrelseförvaltningen innebär detta en kostnadsreducering med 

ca 18,9 mkr. I likhet med övriga förvaltningar/nämnder ska en internbudget 

läggas fram efter årsskiftet 2019/2020. Förvaltningen har arbetat fram ett 

budgetförslag med tillhörande åtgärdsförslag på kommunstyrelsens olika 

avdelningar. 

Uppdraget på kommunstyrelse förvaltning motsvarar en kostnadsreducering 

på ca 10,9 mkr på årsbasis. Åtgärder om ca 8,0 mkr kommer förvaltningen 

att återkomma till under våren 2020 i samband med att en pågående 

organisationsöversyn presenteras till kommunstyrelsen. Part samverkan 

kommer att ske den 28 januari.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens budget 2020 

Konsekvensbeskrivningar   

______________ 
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§ 15 Dnr 2020/00025  

Ansökan om förnyad kommunal borgen, Bålsta 
Tennisklubb 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om utökad kommunal borgen.  

Sammanfattning  

Bålsta tennisklubb har i en skrivelse till kommunen den 2020-01-15 ansökt 

om ett utökat borgensåtagande om 400 000 kronor för delfinansieringen av 

en paddelbana. Kalkylerad investeringsutgift för paddelbanan uppgår till 

530 000.  

Klubben anför i skrivelsen att 130 000 kronor av klubbens egna likvida 

medel kommer att användas till för att finansiera investeringsutgiften och 

resterande 400 000 kronor genom ett lån från SEB-banken i Järfälla. 

Kommunen är sedan tidigare borgenär för klubbens lån i SE-banken och 

klubben har skött sina ekonomiska åtaganden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om kommunal borgen Januari 2020 

Balansrapport Bålsta 1901-1909 

Resultatrapport Bålsta 1901-1909 

Årsbokslut 2018 

Business Case Padelbana.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ansökan om utökad borgen avslås.  

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

Agneta Hägglund (S) yrkar att ansökan om utökad borgen bifalls.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att bifalla eller avslå ansökan om utökad borgen och 

finner att utskottet avslår ansökan.  

Omröstning begärs   

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

ansökan om utökad borgen, nej-röst för avslag till densamma.  
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Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Fredrik Anderstedt (S) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Helene Zeland Bodin (C), 

Michael Rubbestad (SD),  

Med tre nej-röster och två ja-röster föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen 

att avslå ansökan om utökad borgen.  

______________ 
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§ 16 Dnr 2018/00611  

Utredningsuppdrag: Subventionerad tandvård för äldre 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar utredningen och beslutar att uppdraget KS 

2018-09-17 § 184 är avslutat.    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-17 § 184 att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för subventionerad tandvård för äldre 

med begränsade ekonomiska förutsättningar.  

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan tillsammans med 

socialförvaltningen. Socialförvaltningen har utrett de möjligheter som i 

dagsläget finns för äldre att få subventionerad tandvård och 

kommunstyrelsens förvaltning har sett över möjligheten att införa någon 

form av ytterligare subvention av tandvård för äldre. Båda utredningarna 

biläggs tjänsteskrivelsen.   

Av utredningarna framgår att det finns olika former av tandvårdsstöd, så väl 

statligt som landstingsreglerat, att få för äldre. Vidare framgår att 

kommunen inte har möjlighet att införa subventionerad tandvård för äldre 

utöver vad som tillåts av speciallagstiftning såsom socialtjänstlagen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning – juridiska förutsättningar för kommunal subventionering av 

tandvård för äldre (kommunstyrelsens förvaltning) 

Utredning, förutsättningar för subventionerad tandvård för äldre med 

begränsade ekonomiska förutsättningar   

______________ 
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§ 17 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2020-03-01.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring 

partistöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner 

gör med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur 

redovisning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår 

och att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar 

dock lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en 

blankett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i 

kommunens regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. 

Några kommuner har även bakat in lite tydligare anvisningar för 

redovisningen, främst baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten 

eller i kommunens regelverk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan 

tidigare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige 

beslutade 2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med 

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att 

säkerställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till 

anvisningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra 
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kommuner, på lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna 

blankett med tillhörande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 

fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta 

föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för 

partistöd, där detta framgår.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

______________ 
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§ 18 Dnr 2019/00411  

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2019 års partistöd.   

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2018 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 

kommunfullmäktige (KF 2019-09-30 § 137). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2020 års inkomstbasbelopp är 66 800 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna 247 160 kr 

Moderaterna 227 120 kr 

Sverigedemokraterna 187 040 kr 

Centerpartiet 86 840 kr 

Bålstapartiet 86 840 kr 

Liberalerna 66 800 kr 

Vänsterpartiet 66 800 kr 

Kristdemokraterna 46 760 kr 

Miljöpartiet 46 760 kr 

Totalt 1 062 120 kr 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Regler för partistöd (bifogas ej) 

Beslut KF 2019-09-30 § 137   

______________ 
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§ 19 Dnr 2019/00157  

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. 

Skolpoliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid 

övergångsställen för att bidra till säker passage över vägen 

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

motionen och föreslår att den ska avslås. Nämnden anför bland annat att 

barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med gatu- och 

parkavdelningen för att säkra kommunens skolvägar. Skolvägarna ses över 

årligen inför skolplaceringarna för att säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Kommunstyrelsens förvaltning hade inget ytterligare att tillföra i ärendet 

utan motionen föreslogs avslås med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens bedömning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2019-11-11 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet 

för inhämtande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat 

sig över motionen och föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden 

att den ska avslås.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Protokollsutdrag, KSAU 2019-11-11 § 213 

Protokoll från ungdomsrådet 2019-11-19   

______________ 
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§ 20 Dnr 2019/00341  

Motion: Trygghetsfilter  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i 

skolelevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens 

nätverk. Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för 

införandet av ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade 

alternativet förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i 

kommande budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material.  

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som 

exempelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. 

Dessa filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller 

liknande.  

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna 

anledning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom 

att exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa 

tillgång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras 

användning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att 

ta med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna 

kan behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock 

givetvis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför 

bedömer förvaltningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer 

begränsa tillgången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet 

med motionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa 

möjligheten för skolorna att använda plattorna i undervisningen. 
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Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen med 

hänvisning till ovan redovisad bedömning och att kommunstyrelsen därmed 

får att utreda möjliga lösningar för ytterligare trygghetsfilter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-28   

______________ 
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§ 21 Dnr 2019/00433  

Motion, Extraval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.      

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunfullmäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 

att under 2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen 

information om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att 

kommunfullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i 

kommunen. Denna information framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-12-09   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

föreslå att motionen avslås i enlighet med eget yrkande och finner att så 

sker.  

______________ 
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§ 22 Dnr 2018/00962  

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för en sammanhållen 

arkitekturpolitik.     

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag på att 

kommunen ska ta fram ett regelverk för arkitektoniskt formspråk. 

Regelverket är tänkt som ett komplement till översiktsplanen. I motionen 

finns skrivningar om att ett sådant regelverk bl a fastställer antal våningar, 

avstånd mellan byggnader och material. Ett antaget regelverk för 

kommunens arkitektoniska formspråk ger tydliga förhållningsregler för bl a 

intressenter och byggherrar, menar motionären vidare.  

Från kommunarkitekten framhålls att byggnaders utseende har stor 

betydelse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett 

stort ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid.  

Den nuvarande situationen, som innebär att Bålstas mest centrala delar står 

inför stora och genomgripande förändringar, kräver att det finns intresse, 

engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska formas. I 

detta läge skulle det kunna vara värdefullt med någon typ av 

policydokument. I flera större kommuner har man tagit fram en 

arkitekturpolicy. Detta kunde även vara något för Håbo kommun.  

Det i motionen föreslagna regelverket för arkitektoniskt formspråk är dock 

för detaljstyrande och därmed inte förenligt med Plan- och bygglagen 

(2010:900), i vilken det inte är tillåtet att ställa upp egna och bindande 

detaljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionens förslag avslås men 

att ett uppdrag ges till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att 

genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från kommunarkitekten   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 23 Dnr 2018/00475  

Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens genomgång som visar att förslagen om utredningar redan är 

förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fyra förslag om 

gästhamn, camping och ställplats för husbilar. I motionen efterlyser 

motionären dels att kommunen aktivt ska verka för en etablering av 

gästhamn och campingplats i anslutning till Aronsborgsområdet, dels att 

man utreder: 1) hur tillgängligheten till våra stränder kan förbättras, 2) hur 

det rörliga friluftslivet kan förbättras runt våra bevarade grusåsar, 3) hur 

befintliga grustäkter efter avslutad grusbrytning kan bli områden för annat 

än industriområden.  

Plan- och exploateringsavdelningens genomgång av dessa punkter visar att 

motionens förslag redan har beaktats eller kommer att utredas i närtid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-06-06 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att man beslutar att delvis bifalla motionen 

med hänvisning till förvaltningens genomgång som visar att förslagen om 

utredningar redan är förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.     

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

föreslå att motionen bifalles delvis, i enlighet med eget yrkande och finner 

att så sker.  

______________ 
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§ 24 Dnr 2018/00963  

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till 

plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag 

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.      

Sammanfattning  

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut 

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta 

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för 

angörandet av ett ökat antal båtar 

 antalet allmänna toaletter utökas 

 antalet sopkärl i området utökas 

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till 

Aronsborgs båtplats 

 

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden 

återigen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra 

och ligger i linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man 

menar dock att vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att 

kunna genomföras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett 

detaljplanearbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs 

konferensanläggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med 

planprogram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av 

detta att det vore olämpligt med större förändringar i området innan 

detaljplanen är klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och 

önskemålen vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av 

ovanstående föreslås alltså att motionen avslås.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen delvis ska bifallas med 

hänvisning till plan- och exploateringsavdelningens bedömning att 

motionens förslag kommer att lyftas och utredas i det kommande 

detaljplanearbetet.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

bifalla Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 25 Dnr 2019/00093  

Motion: Kolonilotter och områden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 

förvaltningens bedömning att förslaget till stor del kan anses uppfyllt.     

Sammanfattning  

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion på temat kolonilotter och 

områden. Motionens förslag är att ett område för etablerande av kolonilotter 

inkluderas i den pågående planeringen av Gröna Dalen. Motionären menar 

att inte minst för människor som bor i lägenhet kan en kolonilott fylla ett 

behov av att kunna ha sin egen ”lilla täppa” med t ex en mindre stuga. 

Kolonilotter kan tänkas främja såväl en ökad social samvaro som minskad 

ensamhet och förbättrad hälsa.  

Av inhämtade synpunkter från plan- och exploateringsavdelningen framgår 

att kolonilotter idag finns på kommunens mark och att denna arrenderas av 

Gröndalens odlarförening. Kolonilotterna finns kvar i planprogrammet och 

den kommande markanvändningen för det aktuella området och om det är 

lämpligt med en utökning av koloniområdet kommer att utredas. Frågan om 

kolonistugor i området är mer komplex men kommer också att beaktas i den 

utredning som ska ske framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser mot bakgrund av detta att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till att förslaget till stor del kan anses 

uppfyllt.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-23  

______________ 
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§ 26 Dnr 2019/00094  

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

Kultur- och fritidsnämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för etablerandet av en isbana enligt motionens förslag.      

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att etablera isbana 

för friåkning utomhus. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen 

ska bifallas då möjligheterna till skridskoåkning idag är begränsade. Kultur- 

och fritidsförvaltningen ser Gröna Stråkets planerade aktivitetspark som en 

naturlig plats för en isbana. Kommunstyrelsens förvaltning har inget 

ytterligare att yttra i ärendet och föreslår, med hänvisning till kultur- och 

fritidsnämndens bedömning, att motionen ska bifallas.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-02 

KFN protokollsutdrag 2019-06-04, § 52   

______________ 
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§ 27 Dnr 2018/00975  

Medborgarförslag: Isbanor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till beslut avseende motion 2019/00094 angående isbanor.     

Sammanfattning  

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek, 

aktivitet och rörelse. Isbanorna bör uppföras nära skolor och förskolor så att 

banorna även kan nyttjas av dessa verksamheter.  

Medborgarförslaget säger inget om var dessa isbanor bör uppföras eller hur 

många det skulle kunna röra sig om. Det framgår dock att förslagsställaren 

tänkt sig flera eftersom formuleringen är ”..isbanor…”.  

Självklart är det lovvärt att det i kommunen finns bra rekreationsmöjligheter 

vintertid och konstfrusna isbanor kan absolut vara en sådan möjlighet. Dock 

måste man inse att redan en konstfrusen isbana innebär ansenliga 

investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I ett kärvt 

ekonomiskt läge kommer det kanske finnas andra angelägna investeringar 

som behöver prioriteras. 

Förvaltningen vill här påpeka att det väckts en motion i ett närliggande 

ärende: Etablera isbana för friåkning utomhus (KS 2019/00094). I motionen 

föreslås att berörd förvaltning får i uppdrag att se över en lämplig plats för 

etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta. Det föreslås också att 

berörd förvaltning ska titta på olika modeller och varianter samt utreda om 

det överhuvud är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsens förvaltning 

har här valt att föreslå fullmäktige att bifalla denna motion (remitterat till 

Kultur och fritidsnämnden för yttrande).  

Med hänvisning till ovanstående vill kommunstyrelsens förvaltning föreslå 

fullmäktige att avslå medborgarförslagets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till beslut avseende motion 

2019/00094 angående isbanor.  
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med eget yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 28 Dnr 2019/00276  

Medborgarförslag: Mobil containertankning för 
motorbåtar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

låter uppföra någon form av mobil containertankning för motorbåtar. 

Förslagsställaren menar att behovet finns då det i kommunen finns många 

båtklubbar. Närmaste tankställe i dag är Solna eller Stallarholmen. Den 

diesel som säljs i bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.  

Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Man ställer sig positiv till att verka för etablering 

av en tankstation för båtar i Bålsta. Detta är i linje med visionen Vårt Håbo 

2030 där det talas om kommunen som en mälarkommun med närheten till 

vatten som en av de kvaliteter som ska vara framträdande för 

kommuninvånarna. Som ett led i detta bör kommunen verka för ett aktivt 

båtliv.  

Plan- och exploateringsavdelningen trycker också på de viktiga 

miljöaspekter som förslagets genomförande aktualiserar. Mälaren är en 

känslig marin miljö där kommunen huvudsakligen hämtar dricksvatten till 

bland annat Bålsta tätort. Ett utsläpp av drivmedel i området skulle därför 

naturligtvis bli mycket problematiskt. Det är också viktigt att beakta de 

transporter av drivmedel som med stor sannolikhet måste gå genom Bålstas 

bostadsområden.  

Sammantaget innebär detta att frågan måste utredas mycket noggrant innan 

en placering kan bestämmas. I Bålstas närområde finns tre båtklubbar på 

kommunal mark och i förslag till översiktsplan för Håbo kommun finns två 

platser utmärkta som möjliga gästhamnar. Inom ett par av dessa områden 

pågår eller planeras detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås föra in 

detta som ett uppdrag i detaljplanearbetet för något av dessa områden. Här 

bör man också undersöka om det finns en privat aktör som är intresserad av 

att etablera sig i Bålsta.  

Förvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan anser att 

medborgarförslaget ska bifallas genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag 

att i detaljplanearbetet för nämnda områden undersöka förutsättningarna för 

etablering av en marin tankstation.         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-07-20     

Beslutsgång 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att föreslå fullmäktige att 

beslutssatsen ska vara "Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget".  

______________ 
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§ 29 Dnr 2019/00192  

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i 
kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen uppför två utomhusbad mellan centrum och Väppeby äng. En 

mindre och en större pool föreslås med bänkar, gröna ytor och en mindre 

kiosk. Utomhusbaden skulle också kunna ge sommarjobb till fler ungdomar. 

I beredningen har yttrande inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen 

samt från lokalförsörjningsansvarig. Här konstateras att man är i färd med 

att planera för utökade satsningar på nya anläggningar för fotboll, en ny 

simhall samt en multiarena. Detta görs för att komma tillrätta med ett 

lokalunderskott av den här typen av anläggningar. Det finns i nuläget inga 

planer på utomhusbad medan planering för ny simhall däremot kommit 

igång, bl.a. har en förstudie tagits fram.  

Då det knappast är troligt att man kommer att planera för nya utomhusbad 

parallellt med att planeringen för ny simhall fortskrider, anser förvaltningen 

att medborgarförslagets förslag ska avslås.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-26   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 

avslår medborgarförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.  

______________ 
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§ 30 Dnr 2017/00644  

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan 
Björkbackavägen och Fläsanvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag om en gång- 

och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen.  

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kunnat fattas inom ett år 

från det att medborgarförslaget väcktes.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Denna skulle bl.a. skapa en naturlig och naturskön förbindelse mellan 

bostadsområdena Kalmarsand och Fånäs med Granåsens naturområde.  

Enligt tidigare framförda synpunkter ser förvaltningen positivt på förslaget 

att etablera denna gång- och cykelväg. Förslaget har förtjänster genom att 

det är tänkt att minska bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling.  

11 juni 2018, § 63, beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att vidare utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan 

Björkbackavägen och Fläsanvägen. Vid denna tidpunkt fanns frågetecken 

när det gäller marklösen för den privata fastighet som berördes av förslaget 

samt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen i förhållande till enskilda 

vägar.  

Enligt senare framförda synpunkter bör förslaget avslås med följande 

motivering. Kommunen har inte rådighet över vägarna som leder till den 

specifika platsen och eventuella tillägg till det kommunala gång- och 

cykelvägnätet bör göras där man binder ihop befintligt nät eller kopplar till 

nya målpunkter. Det är också en prioriteringsfråga eftersom behovet av nya 

gång- och cykelvägar är större än det ekonomiska utrymme som finns i 

kommunens investeringsplaner. Vid ny- och ombyggnad av gång- och 

cykelvägar bör stråk som används av många trafikanter prioriteras högre än 

mindre använda gång- och cykelvägar. 

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta utan föreslår med 

hänvisning till ovanstående att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-10-17   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

bifalla medborgarförslaget och finner att så sker.  

______________ 
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§ 31 Dnr 2019/00320  

Revidering av reglemente för kultur-och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden, att 

gälla från 2020-02-25.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om nya ägardirektiv för 

Håbo Marknads AB. Förändringen av ägardirektiven innebär att ansvaret för 

besöksnäringsfrågor förs över till kultur- och fritidsnämnden. Nämndens 

reglemente behöver därmed uppdateras för att överensstämma med detta 

beslut. En punkt avseende besöksnäringsfrågor har därmed tillförts 

reglementet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden   

______________ 
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§ 32 Dnr 2019/00319  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att 

gälla från och med 2020-02-25. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande mandattid för personal- och 

förhandlingsutskottet ändras till att upphöra 2020-02-25.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra meningen i det 

föreslagna reglementets § 16 "Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara 

vid utskottets sammanträden och har där yttranderätt" till att "Ersättare 

närvarar vid utskottets sammanträden enbart vid ordinarie ledamots 

frånvaro".  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om att anta reviderade 

ägardirektiv för Håbo Marknads AB. Förändringen i ägardirektiven innebär 

att delar av ansvaret för försäljning eller inköp i ärenden rörande 

markområden avsedda för verksamhetsetablering överförs till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför 

uppdateras för att överensstämma med detta beslut. En punkt med detta 

innehåll har därmed tillförts reglementet. 

I samband med att reglementet reviderats har en diskussion förts i syfte att 

optimera och effektivisera arbetssätt inom kommunstyrelsen och dess 

utskott. Då har konstaterats att de, förhållandevis få frågor med ytterst få 

beslutsärenden, som hanteras av personal- och förhandlingsutskottet enklast 

skulle kunna hanteras inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta skulle 

minska mängden möten. Dessutom kortas ledtiderna de gånger som 

personalfrågor finns för politiskt beslut, då de kan de lyftas till närmast 

förestående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott istället för att 

invänta ett personal- och förhandlingsutskott, vilket äger rum betydligt mer 

sällan. Mot denna bakgrund föreslås reglementet även ändras så att 

personal- och förhandlingsutskottet tas bort, och att kommunstyrelsens 

arbetsutskott tar över ansvaret att företräda kommunen som arbetsgivare.  

Avslutningsvis har en mindre redaktionell ändring införts genom att 

handikapprådet ersatts med Funktionsrättsrådet. Detta efter att rådet själv 

beslutat om en önskan att byta namn.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg yrkar att meningen i reglementets § 16 "Ersättare i 

arbetsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden och har där 

yttranderätt" ändras till att "Ersättare närvarar vid utskottets sammanträden 

enbart vid ordinarie ledamots frånvaro".  

Agneta Hägglund (S) yrkar att Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande 

avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut (beslutspunkt 1-2) och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller eller avslår Liselotte 

Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 33 Dnr 2020/00013  

Revidering av reglemente för kommunala 
handikapprådet på grund av namnbyte 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar reglemente för kommunala funktionsrättsrådet.  

2. Kommunstyrelsen ger kanslichef rätt att besluta om mindre ändringar av 

redaktionell karaktär i alla rådens reglementen sedan dessa samråtts med det 

aktuella rådet.    

Sammanfattning  

Kommunala handikapprådet beslutade vid mötet 2019-12-03 att byta namn 

till kommunala funktionsrättsrådet från och med 2020. Vidare har HSO bytt 

namn till Funktionsrätt Håbo. Reglementet för rådet behöver därför 

uppdateras redaktionellt på grund av detta. Inga ytterligare ändringar har 

gjorts i reglementet.  

Kommunstyrelsen äger rätten att ändra i reglementet och ingen delegation 

finns för att förvaltningen ska kunna göra denna typ av småändringar i 

reglementet. Kommunstyrelsen föreslås därför anta redaktionellt reviderat 

reglemente. För att effektivisera och förebygga att denna typ av småärenden 

lyfts till kommunstyrelsen i onödan föreslås kommunstyrelsen ge kanslichef 

rätt att besluta om mindre ändringar av redaktionell karaktär i alla rådens 

reglementen sedan detta samråtts med det aktuella rådet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Reviderat reglemente 

Protokoll från kommunala handikapprådet   

______________ 
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§ 34 Dnr 2019/00399  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 3 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens rapport     

______________ 
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§ 35 Dnr 2019/00425  

Fyllnadsval till post som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigade 2019-12-09 § 186 Marie Nordberg från 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval till hennes post som 

ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott måste därför förrättas. Ärendet 

lämnas till kommunstyrelsen där fyllnadsvalet sker.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Beslut KF 2019-12-09 § 186   

______________ 
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§ 36 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

På kommunfullmäktige 2019-12-09 § 117 beslutades att återremittera 

ärendet för remiss till tillväxtrådets ledamöter och till Håbo 

Företagarförening samt för att invänta resultatet från den utredning som en 

enig styrelse givit till t.f. VD angående synpunkter från ett antal "stora 

företag" i Håbo kommun och vad de anser sig behöva för sin 

utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 275 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan  

Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet lämnas vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut, då handlingar ännu inte finns 

i ärendet men väntas inkomma till kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med eget yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 37 Dnr 2018/00637  

Ansökan om direktanvisning gällande del av 
fastigheten Bista 4:5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtalet med Kilen 195 

Strängnäs AB.   

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktig i Håbo kommun beslöt i februari, KF 2019-02-25 § 5, 

att Kilenkrysset skulle få en markanvisning inom kommunens fastighet 

Bista 4:5 för att utveckla området för verksamhetsmark. Markanvisningen är 

överensstämmande med antaget planprogram över Dragelund. 

Markpriset är förhandlat så att det är anpassat efter försäljningspriserna i 

Dragets verksamhetsområde. Prisnivån per kvm är ca 45 % av priserna i 

Draget. Skillnaden är motiverad med att i Dragelund säljs marken i skick 

råmark till skillnad mot i Draget där det såldes färdiga fastigheter för 

industrimark. I Dragelund ankommer förrättningskostnader, 

anläggningskostnader och kostnader för tekniska anläggningar på 

exploatören vilket gör att kommunens intäkt i kronor per kvm vid 

kommande försäljning är likvärdig. 

I kommunfullmäktiges beslut från 2019-02-25 är det Killenkrysset AB som 

skall tilldelas en markanvisning medan avtalet om markanvisning är tecknat 

med ett helägt dotterbolag till dem. Koncernens moderbolag svara dock för 

alla deras förpliktelser gentemot kommunen vilket gör att någon ökad 

ekonomisk risk för kommunen ej föreligger. Varvid det inte föreligger 

någon saklig grund att neka till partsbytet från deras sida.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Markanvisningsavtal, Dragelund, del av fastigheten Bista 4:5   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 

avslår förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut.  
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Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(60) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 38 Dnr 2020/00033  

Laddstolpar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att handlingar i ärendet ska tas 

fram till kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) väcker ärendet om laddstolpar med anledning av ett 

äldre (KS 2016-11-21 § 229) beslut om laddstolpar dimensionerade för 

snabbladdning vid simhallen. Då beslutet ännu inte har verkställts och då 

det har hänt vissa förändringar på marknaden som kan påverka ärendet 

väcks frågan är om ifall befintligt beslut ska upphävas.  

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att handlingar i ärendet ska tas fram 

till kommunstyrelsens sammanträde.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 
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§ 39 Dnr 2020/00034  

Styrgrupp Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet 2013-05-20 § 98 p 2 i den 

del som anger att arbetsutskottet ska utgöra styrgrupp för projektet Bålsta 

Centrum.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att gruppledarna utgör styrgrupp i de ärenden 

inom kommunstyrelsen där politisk styrgrupp behövs.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) väcker ärendet och föreslår att tidigare beslut om 

styrgrupp Bålsta C upphävs. Samma politiska styrgrupp, bestående av 

gruppledarna, ska istället användas i alla projekt inom kommunstyrelsen där 

politisk styrgrupp erfordras.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med eget yrkande och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 


