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§ 170   

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

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

av dagens protokoll. Justering äger rum onsdag 9 oktober kl. 16.00.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaro och utser en 

justerare att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs 

med följande tillägg:  

- Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt fyllnadsval 

- Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt fyllnadsval 

- Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6  

- Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 5 och 6, del av fastigheten Lundby 

2:1 Björnbro 

- Skeppsgården 

Ordningen för dagordningen korrigeras så att de två extra ärendena 

avseende Logistik Bålsta hanteras i samband med övriga planärenden, samt 

att informationsärendet om Vibyskolan hanteras allra sist på dagordningen.  

______________ 
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§ 171 Dnr 2017/00128  

Upphävande av detaljplan 350, Bista 4:19 och 4:20, 
Lillsjöslingan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver detaljplan 350, Bista 4:19 och 4:20 

Lillsjöslingan enligt 5 kap 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  

Detaljplan 350, vilken berör två kommunala fastigheter (Bista 4:19 och 

4:20) går inte att genomföra. Ett upphävande av strandskyddet går inte att 

motivera, och Kommunstyrelsens arbetsutskott gav därför förvaltningen i 

uppdrag att starta en process för att upphäva detaljplanen. Under samrådet 

inkom inga synpunkter. Då ett förenklat standardförfarande tillämpas 

genomförs ingen granskning och beslut om upphävande kan därför fattas 

efter samrådet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning   

 

______________ 
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§ 172 Dnr 2018/00351  

Planuppdrag - Planprogram för Dyarne 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 

förslag till detaljplan för Dyarne 5:69 m.fl. Dyarne. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

detaljplanen inte antagits inom två år.  

Sammanfattning  

Håbohus inkom 2017-10-12 med ansökan om planuppdrag för del av 

Dyarne 5:69. Ansökan gäller att uppföra bostadshus på ett område för park i 

mitten av område i Dyarne. Kommunstyrelsen beslutade att inleda ett 

planarbete men att området skulle förgås av Dyarne i helhet utreddes. Plan- 

och exploateringsavdelningen har undersökt området och föreslår att 

området i sin helhet planeras för att skapa möjlighet att utveckla en F-9 

skola, förtäta området med bostäder samt förändra markanvändningen från 

småindustri till handel och kontor. Syftet är att planlägga större delen av 

området för att få ett helhetsgrepp om områdets olika planer samt att utnyttja 

marken för kommunala verksamheter som det finns behov av.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Sammanställning av utredningsarbetet för Dyarne 

 

 

______________ 
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§ 173 Dnr 2016/00549  

Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 skickas ut på samråd.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska förtydligas till 

kommunstyrelsens sammanträde så att det tydligare framgår vilket område 

ärendet gäller.   

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en lager- och 

logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro 

verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och 

detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor 

efterfrågan från aktörer inom logistikbranschen på mark att etablera sig. 

Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns 

långsiktiga utveckling.  

Verksamhetsmarken förslås begränsas till ca 25 ha och för att säkerställa en 

”grön kil” mellan de olika delarna i Björnbro verksamhetsområde/logistik 

Bålsta samt för att säkerställa naturmark och en buffertzon mellan 

bostäderna i Skörby planläggs också ca 23 ha naturmark.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion beslutar utskottet att underlagen i ärendet behöver 

förtydligas inför kommunstyrelsens sammanträde så att det tydligare 

framgår vilket område som avses.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 174 Dnr 2019/00340  

Markanvisning Logistik Bålsta kvarter 5 och 6, del av 
fastigheten Lundby 2:1, Björnbro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningssavtal för kvarter 5 

och 6, Lundby 2:1, Logistik Bålsta, till NSF IV Sweden Advisory AB.    

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelningen har i uppdrag att planlägga och 

markvisa områdena i Logistik Bålsta för industriverksamhet. I samband med 

detaljplanearbetet för Logistik Bålsta har NSF IV Sweden Advisory AB 

visat stort intresse av att etablera sig i Bålsta. Plan- och 

exploateringsavdelningen förslår nu att ingå markanvisningsavtal med 

denna Exploatör.  

 

Markanvisning innebär en ensamrätt för exploatören att slutförhandla med 

kommunen om exploatering och förvärv av området.  

Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att det sammanvägt 

bästa för Håbo kommun är att ingår markanvisningsavtal. Dels i att vi är 

överens om ett markanasmässigt pris samt att etableringen kommer innebära 

ca. 350 arbetstillfällen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Markanvisningsavtal med kartbilaga kvarter 5 och 6 och bilaga, tidsplan för 

detaljplan   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Utskottet ändrar beslutssatsen så att det framgår att det är kvarter 5 och 6 

som avses och inte kvarter 4, vilket först stod i tjänsteskrivelsen.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras ärendet för att ta 

fram en uppdaterad trafikanalys, samt en VA- och elutredning.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska 

återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska behandlas idag. 

Ordförande frågar därefter om utskottet beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag och finner att så sker.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 175 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 19 september 2019.  

Sammanfattning  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 40 plan- och 

programprojekt. Med en fördelning om 7 hög-, 10 medel-, 15 låg-, 8 

oprioriterade. Under året har hittills tre detaljplaner vunnit Laga Kraft och 

två program godkänts. Hitintills under året har fem nya uppdrag startats, 

med fem till på väg till beslut under hösten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 

daterad 19 september 2019   

______________ 
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§ 176 Dnr 2019/00301  

Delårsrapport augusti 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport för kommunstyrelsens 

verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens Delårsrapport augusti 2019 

till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämndens investeringsbudget 

för vänthall Bålsta C 30 miljoner kronor, dras in, eftersom investeringen 

ingår i exploateringsbudgeten för Bålsta C som beslutades i 

kommunfullmäktige 2019-03-18. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att minska barn- och utbildningsnämndens 

investeringsbudgetram med 4,5 miljoner kronor, eftersom nämnden beslutat 

om motsvarande lägre budget. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fördela ut 2 350 000 kronor i driftbudget 

för lönesatsning till nämnderna enligt förslag. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade 

underskott så att budgetramen hålls.  

Sammanfattning  

Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti och 

prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut. 

Prognos för årets ekonomiska resultat 

Prognos för årets resultat är 28,2 miljoner kronor. Elimineras realisations-

vinster på 23,4 miljoner kronor från prognostiserat resultat, enligt balans-

kravet, uppgår resultatet endast till cirka 5,0 miljoner jämfört med 

budgeterat resultat på 18,4 miljoner kronor. 

Den negativa avvikelsen jämfört med budget förklaras av flera negativa och 

positiva avvikelser. 

Positiva avvikelser 

Exploateringsverksamheten och andra fastighetsförsäljningar beräknas ge 

23,4 miljoner kronor i reavinster. 

Räntekostnader för kommunens långfristiga skulder beräknas till 1,4 

miljoner kronor lägre än budget. 
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Skattenettot (skatteintäkter och utjämning) är 4,8 miljoner kronor bättre än 

budget. 

Finansiella intäkter prognostiseras till 3,2 miljoner kronor högre än budget, 

vilket förklaras av utdelning från Kommuninvest. 

Negativa avvikelser 

Nämndernas nettokostnader prognostiseras till 20,4 miljoner kronor högre 

än budget. 

Pension- och upplupna lönekostnader beräknas ge ett underskott om 4,0 

miljoner kronor. 

De taxefinansierade verksamheterna VA och avfall prognostiserar 

underskott med tillsammans 1,2 miljoner kronor. 

Nämndernas ekonomiska läge 

Totalt prognostiserar nämnderna 21,5 miljoner kronor i underskott jämfört 

med budget. Vid föregående prognos i mars redovisades 15,2 miljoner 

kronor i underskott. 

Två nämnder visar underskott och övriga nämnder visar nollprognos eller 

överskott. Kommunfullmäktige uppmanade nämnderna vid delårsupp-

följningen per mars, att vidta åtgärder/minimera underskott och redovisa det 

till delårsrapporten per augusti. 

Budgeterat resultat som fastställdes av kommunfullmäktige i november 

2018 för år 2019, uppgick till cirka 21,0 miljoner kronor. Efter tilläggs-

anslag, enligt nedan, som utfördelades till nämnderna uppgick kommunens 

budgeterade resultat till 18,3 miljoner kronor. 

Under året beslutade kommunfullmäktige om tilläggsbudget om cirka 2,7 

miljoner kronor dels för korrigeringen av politiker arvoden, gratis trygghets-

larm och för tillskott för omställning av Kultur och fritidsnämndens 

kostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade ett underskott i delårsupp-

följning i mars uppgående till 15,5 miljoner kronor. Nu prognostiserar 

nämnden 18,2 miljoner kronor i underskott, en försämring med ytterligare 

2,7 miljoner kronor. 

Inom verksamheten grundskola är underskottet nästan 16,5 miljoner kronor. 

Även inom förskolan och gymnasieskolan finns ett underskott om 1,1 

respektive 2,7 miljoner kronor. Inom gymnasieverksamheten skriver 

förvaltningen att underskottet kommer att arbetas in under året. Förvalt-

ningen skriver vidare i delårsrapporten att förvaltningen under året jobbat 

med att ta fram och genomföra effektiviseringar inom grundskole-

verksamheten. Alla redovisade effektiviseringar har inte ännu genomförts 

eller fått det genomslag man förväntat sig. Andra verksamheter inom 
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nämndens ansvarsområden visar överskott, vilket sammantaget ger ett 

underskott om 18,2 miljoner kronor. 

Socialnämnden prognostiserar överskott med 0,7 miljoner kronor. 

Kostnaderna för placeringar har sänkts för både vuxna och barn/ungdomar. 

Även kostnaderna för försörjningsstöd bedöms blir lägre än budgeterat. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos i nivå med tilldelad 

budget. I prognosen finns både försenade uppstarter och planerade avslut av 

verksamheter samt ett flertal vakanta tjänster. Samtidigt redovisar andra 

verksamheter högre kostnader än budgeterat, framför allt köp av externa 

boendeplatser och köp av hemtjänst. 

Kultur- och fritidsnämnden hade ett budgetunderskott vid årets början med 

1,2 miljoner kronor. För att hantera underskottet beslutade KF att ge 

nämnden ett tilläggsanslag om 1,2 miljoner kronor som en engångsåtgärd så 

att nämnden hade möjlighet att hantera omställningskostnader. 

Budgeten för år 2019 beslutades med tillägget att om kapitalkostnader blir 

lägre ska motsvarande överskott lämnas och kunde därför inte omdisponeras 

till övriga driftkostnader. Detta på grund av osäkerheter kring start av vissa 

investeringar inom nämndens verksamhetsområde. Kapitalkostnaderna blir 

för år 2019, 2,4 miljoner kronor lägre än budget och besluten innebär att 

Kultur- och fritidsnämnden ska lämna ett överskott med 2,4 miljoner kronor 

i bokslutet för år 2019. 

Kultur och fritidsnämnden redovisar en prognos för årets slut med överskott 

på 1,1 miljoner kronor. Orsaken till att överskottet inte är 2,4 miljoner 

kronor redovisar förvaltningen beror på kostnader för avslut av tjänster vid 

omorganisation, uppstart av fritidsbank samt högre personal och 

reparationskostnader. 

Va och avfallsverket som är taxefinansierade verksamheter redovisar ett 

underskott på 1,2 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen redovisar underskott med 0,6 miljoner kronor. Främsta 

orsaken till underskottet är högre kostnader än budgeterat på plan- och 

exploateringsverksamheten som uppgår till ca 1,4 miljoner kronor, övriga 

verksamheter inom kommunstyrelsen redovisar överskott bl.a beroende på 

personalvakanser. 

Kostnader för evakuering av Vibyskolan 5,9 miljoner föreslås i eget ärende 

finansieras genom att minska på årets budgeterade resultat. Tillförs inte 

tillskott till nämnden kommer ett underskott att uppstå i bokslutet för år 

2019. Eftersom ärendet inte är avgjort av kommunfullmäktige har 

underskott redovisats på kommunstyrelsen, oförutsett. 
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De berörda nämnderna måste intensifiera sitt arbete med att åtgärda 

underskotten. 

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett överskott 

på 826 tkr. 

Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott med 1,8 miljoner kronor. 

Den enskilt största orsaken till överskottet handlar om högre intäkter än 

budget främst inom bygglov. Förklaringen till det är att antalet ärenden är 

många och att antalet beslut ökat med det dubbla samtidigt som flera 

ärenden utgörs av större projekt. Den nya taxan som varit i bruk fyra 

månader bidrar också till ökad kostnadstäckning. Några tjänster inom 

förvaltningen har varit vakanta viss tid av perioden vilket ger lägre kostnad. 

Överförmyndarnämnden prognostiserar överskott med 200 000 kronor. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för året uppgår till 472,2 miljoner kronor inklusive 

ombudgeteringar från föregående år. Per 31 augusti har 74,4 miljoner kronor 

investerats och prognosen är att 188,9 miljoner kommer att investeras till 

årets slut. Av det förväntade överskottet på 283,3 miljoner kronor beräknas 

139,4 miljoner överföras till kommande år främst till följd av senarelagda 

investeringar. 

Inom exploateringsverksamheten har 38,8 miljoner kronor investerats per 31 

augusti i anläggningar för gator och VA. Prognosen är att dessa 

investeringar uppgår till 154,5 mkr vid årets slut. De största investeringarna 

för året är infrastruktur i Björnbro/Logistik Bålsta och Bålsta Centrum samt 

övertagande av infrastrukturen i Frösundavik som gåva. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges mål om att öka företagarnas nöjdhet med kommunens 

och bolagens fysiska och digitala bemötande bedöms kunna uppfyllas under 

året. De två andra målen bedöms delvis kunna uppfyllas. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara god för året. Fyra 

mål anses vara uppfyllda till delåret och 13 mål anses vara delvis uppfyllda. 

Tre mål anses inte uppfyllas under året. Vid två av målen finns inte 

tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning vid delåret utan 

bedömningen kommer att göras först vid årets slut. 

Ett av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

bedöms uppnås. Överskott och intäkter av engångskaraktär har finansierat 

investeringar. Däremot kommer inte målen om att kommunens resultat ska 

uppgå till två procent exklusive realisationsvinster och att 

exploateringsverksamheten som helhet ger överskott, att uppnås. 
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Kommunkoncernen 

Håbo Marknads AB har ett negativt resultat på -2,5 miljoner kronor per 31 

augusti och prognosen för året är -2,4 miljoner kronor på grund av 

personalkostnader. Styrelsen i bolaget ska enligt aktiebolagslagen genast 

upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det 

finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. Om det går för lång tid kan styrelsens ledamöter 

riskera personligt ansvar. 

Håbohus AB prognostiserar ett årsresultat på 17,5 miljoner kronor, vilket är 

8,6 miljoner bättre än budget. Räddningstjänsten prognostiserar ett 

nollresultat, vilket är 240 000 kronor sämre än budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Delårsrapport augusti 2019 

Beslutsprotokoll från nämnder   

 

______________ 
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§ 177 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  

Håboalliansen presenterar sitt budgetförslag vid dagens sammanträde. 

Övriga partier har att inkomma med budgetförslag inför kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Håboalliansens budgetförslag      

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) önskar få noterat i protokollet att hon begärt en 

redovisning av Håboalliansens budget och konsekvensanalysen av denna i 

samband med arbetsutskottets sammanträde. En sådan redovisning kommer 

istället i samband med kommunstyrelsens sammanträde.   

______________ 
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§ 178 Dnr 2019/00215  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda 
huvudmän för förskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att återkomma 

till kommunstyrelsens sammanträde med en redovisning över de uträkningar 

som ligger bakom förslaget.  

Sammanfattning  

Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2 

kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en 

möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att 

godkännas som enskild huvudman för förskola. 

Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om 

godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen. 

Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § 

kommunallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om 

godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, barn- och utbildningsnämnden 2019-10-02 §109  

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 

Underlag – avgift, barn- och utbildningsnämnden     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion beslutar utskottet att lämna ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut samt att uppdra till 

förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde med en 

redovisning över de uträkningar som ligger bakom förslaget.  

______________ 
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§ 179 Dnr 2019/00258  

Mål för det tobaksförebyggande arbetet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun ställer sig bakom det 

nationella initiativet Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 som innebär 

att minska rökningen till mindre än 5 procent i befolkningen till 2025.    

Sammanfattning  

I Agenda 2030 framgår vikten av att stärka genomförandet av 

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. För att 

motverka spridningen av tobaksbruk som ett globalt problem med alvarliga 

konsekvenser för folkhälsan. Genom att minska konsumtion och efterfrågan 

kan vi bidra till en bättre miljö och hälsa.  

Förslaget innebär att kommunen ansluter sig till Tobacco Endgame Rökfritt 

Sverige och arbetar för att:  

- förstå bakgrunden och behovet av tobaksförebyggande insatser 

- arbeta för att begränsa tobakens skadeverkningar avseende hälsa och miljö 

- stödja Tobacco Endgame årtal då andelen rökare ska vara reducerad till 

mindre än 5 procent av befolkningen.  

Beslutsunderlag 

Utredning KS 2019/00258 nr 91138 

Tjänsteskrivelse KS 2019/00258 nr 91137 

Bilaga – 17 globala mål för hållbar utveckling  

Tobaksfakta - Tobacco Endgame  

 

______________ 
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§ 180 Dnr 2019/00327  

Revidering av plan för full delaktighet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samordna revideringen av 

plan för full delaktighet.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2016-12-12 § 152 inriktningsdokumentet ”Full 

delaktighet i Håbo 2016-2019”. Dokumentets giltighetstid närmar sig nu sitt 

slut och dokumentet behöver ses över och eventuellt revideras inför en ny 

period.  

Enligt Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument ska kommunstyrelsen 

lämna uppdrag att revidera eller ta fram styrdokument som det ankommer 

på kommunfullmäktige att anta. Det föreslås därför att kommunstyrelsen ger 

förvaltningen i uppdrag att samordna revideringen av planen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Full delaktighet i Håbo 2016-2019   

______________ 
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§ 181 Dnr 2019/00302  

Samordning av äldreplan för Håbo kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att samordna 

framtagandet av en äldreplan för Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Under år 2018 har vård- och omsorgsnämnden påbörjat arbetet med att ta 

fram en övergripande äldreplan för Håbo kommun. Under arbetets gång står 

det klart att planen behöver genomarbetas på en mycket bredare front. Flera 

förvaltningar behöver delta med sakkunskaper i kultur, teknik, mötesplatser, 

bostäder, etc. Vård- och omsorgsnämndens presidium har tillsamman med 

förvaltningschef kommit fram till att mest korrekt är om kommunstyrelsen 

har ansvaret för att en äldreplan för Håbo kommun arbetas fram.  

 Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-05-14 § 72 

Utredning tillhörande vård- och omsorgsnämndens beslut 

______________ 
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§ 182 Dnr 2019/00315  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 2 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 2 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens rapport      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(32) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-07  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 183 Dnr 2019/00251  

Motion: Håbo kommun, bäst i Sverige på LED-lampor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

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

kommunfullmäktige ska besluta att utreda om det är möjligt att genomföra 

en ”lampbytardag” och om utredningen visar att det är möjligt även 

genomföra detta. Lampbytardagen skulle innebära att företag erbjuds att 

sälja LED-lampor i en kommunal lokal och få ta gamla lampor i utbyte med 

ett pantsystem i syfte att Håbo ska bli en kommun i framkant vad gäller 

användande av LED-lampor.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet i samråd med tekniska 

förvaltningen och ser positivt på förslagets innehåll. Förslaget skulle kunna 

vara en bra miljöaktivitet för kommunen att genomföra och skulle kunna 

gynna såväl miljö som enskilda medborgare.  

Förvaltningen har dock några mindre invändningar: För det första skulle det 

inte fungera att ge pant för en inlämnad vanlig glödlampa, då det gäller 

producentansvar för lampor, eftersom dessa räknas som el-avfall. Det 

innebär att alla som säljer lampor är skyldiga att ta emot el-avfall utan 

kostnad.  

För det andra riskerar det att bli dyrt att anordna insamling av el-avfall i 

generella kommunala lokaler. Insamling av el-avfall förutsätter att 

avfallsregler för mottagningsbehållare, transporter och mellanlagring 

uppfylls.   

Förvaltningen bedömer dock att ovanstående invändningar inte är ett hinder 

för att genomföra en variant av föreslagen lampbytardag. Exempelvis skulle 

deltagande företag som säljer lampor kunna ge exempelvis en rabattkupong 

till kunden istället för den föreslagna panten. Och evenemanget skulle kunna 

genomföras på återvinningscentralen, där alla tillstånd som krävs för 

insamling av el-avfall finns ordnade.  

Med hänvisning till ovanstående bedömning bör det inte finnas några större 

hinder för genomförande av aktiviteten ”lampbytardag”, under förutsättning 

att det finns företag som är intresserade av att delta.  

Förvaltningen föreslår, mot ovanstående bakgrund, att motionen ska bifallas 

genom att vidare undersöka möjligheterna för att genomföra förslaget 

(genom att exempelvis undersöka intresse för medverkan hos eventuella 
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företag) görs samt att lampbytardagen (om det visar sig möjligt) genomförs 

på prov för att sedan utvärderas.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14   

______________ 
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§ 184 Dnr 2019/00027  

Medborgarförslag: Byte av län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

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.  

Förvaltningen har berett ärendet och bedömer att den utredning som gjordes 

för cirka 10 år sedan fortfarande i stora drag bör vara aktuell, samt att en ny 

utredning skulle medföra stora kostnader (förra gången en utredning gjordes 

beräknade man att cirka 500 timmar skulle gå åt för arbetet).  Förvaltningen 

bedömer vidare att det inte är möjligt att genomföra utredningen internt utan 

att prioritera om övriga uppgifter och att externa konsulter därför krävs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-02 att återremittera 

ärendet för ytterligare beredning och för att kontakta förslagsställaren så att 

denne kan förtydliga sitt förslag.  

Förslagsställaren ombads förtydliga om avsikten med förslaget var att enbart 

utreda möjligheterna till/konsekvenserna av länsbyte eller om förslaget även 

innebar att kommunen skulle genomföra ett länsbyte. Förslagsställaren 

meddelade att avsikten med förslaget var att enbart utreda ett länsbyte.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att medborgarförslaget 

avslås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Beslut om återremiss 

Tidigare utredning om länstillhörighet   

______________ 
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§ 185 Dnr 2018/00447  

Motion: Kostnadsfria resor för våra pensionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.  

Sammanfattning  

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

kommun inför kostnadsfria resor under lågtrafik för samtliga kategorier 

pensionärer.  

 

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

kommunen att tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en självkostnad 

av 100 kronor. I den utredningen framkom bland annat: 

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

Håbo kommun till kollektivtrafikförvaltningen Region Uppsala. 

Kommunen har tillskrivit kollektivtrafikförvaltningen och bett om offert för 

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

förtidspensionärer (2015) gratis bussresor.  

 

Från Region Uppsala har svaret varit att rabatter till enskilda kundgrupper 

inte faller inom tillköpsmöjligheten och att tillköp endast bör förekomma i 

begränsad omfattning och under begränsad tid. 

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

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

20 % av alla pensionärer nyttjar subventioneringen tar kommunen en 

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

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

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

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

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

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

införa en gratis kollektivtrafik för enskilda målgrupper eller under vissa 

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

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

bilaga).  

Motionen har lämnats till pensionärsrådet som ställer sig positiva till 

motionen innehåll. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till vård- och 

omsorgsnämnden och handikapprådet 2019-03-04 § 61. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(32) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-07  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Vård- och omsorgsnämndens föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen, deras yttrande framgår i bilaga protokollsutdrag 2019-09-03 § 91.  

 

Kommunala handikapprådet uttrycker varken för eller emot motionens 

intentioner 2019-03-12 § 29.  

 

Förvaltningens bedömning är att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-05-30 

Tidigare utredning 2018-03-12  

Pensionärsrådet 2018-09-14 § 40  

VON protokollsutdrag 2019-09-03 § 91 

Tjänsteskrivelse VON  

Handikapprådet 2019-03-12 § 29  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att motionens ska bifallas.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om utskottet beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen ska bifallas eller avslås och finner att 

utskottet föreslår att den ska avslås.  

______________ 
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§ 186 Dnr 2019/00291  

Sammanträdesplanering 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslagtill beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2020 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2020 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2020 ska 

sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare.  

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att under år 2020 

sammanträda enligt förvaltningens förslag.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 

23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande 

reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om 

sammanträdestiderna för arbetsutskottet samt att personal- och 

förhandlingsutskottet själva bestämmer sina sammanträdestider. Inför 2020 

behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider i 

förhållande till dessa.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Sammanträdesplanering 2020   

______________ 
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§ 187 Dnr 2019/00296  

Revidering av riktlinjer för lotteritillstånd  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer och blanketter för lotteritillstånd 

beslutade 2017-09-11 § 166. 

2. Kommunfullmäktige antar förslag till nya riktlinjer för lotteritillstånd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen hädanefter beslutar 

om revideringar av riktlinjer för lotteritillstånd 

Sammanfattning  

Riktlinjer för lotteritillstånd behöver revideras med anledning av ny 

spelreglering och spellag (2018:1138). Kommuner får nu bara godkänna så 

kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar 

Spelinspektionen för. 

 

Största förändringar mellan nuvarande och förslag till nya riktlinjer utöver 

ny lagstiftning är: Registreringsperioden gäller i högst fem år istället för tre. 

Den totala omsättningen i föreningens lotterier som anordnas inom 

registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 basbelopp istället för 20 

basbelopp.  

Förslag till ny riktlinje har omarbetats och har en annan struktur än 

nuvarande därför är inte revideringarna markerade i dokumentet. Förslag till 

ny riktlinje innehåller också information om lotterier som varken kräver 

registrering eller licens.  

 

Kommunfullmäktige har också antagit blanketter för registrering av 

lotteritillstånd, vilka också behöver revideras. Förvaltningen anser att dessa 

fortsättningsvis inte behöver antas av fullmäktige då de följer av fullmäktige 

antagna riktlinjer.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för lotteritillstånd antagna 2017-09-11 § 166 

Förslag till nya riktlinjer    

______________ 
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§ 188 Dnr 2019/00339  

Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt 
fyllnadsval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Sarah Karjalainen (SD) från uppdrag som 

ledamot i ungdomsrådet.  

2. Kommunstyrelsen utser Ronja Lundahl (SD) till ny ledamot i 

ungdomsrådet i Sara Karjalainens (SD) ställe.    

Sammanfattning  

Sarah Karjalainen (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i ungdomsrådet.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Sverigedemokraternas nominering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) lämnar Sverigedemokraternas nominering till 

ungdomsrådet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ungdomsrådets sekreterare 
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§ 189 Dnr 2019/00273  

Entledigande från uppdrag i ungdomsrådet samt 
fyllnadsval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Jan Sundling (M) från uppdrag som ledamot 

i ungdomsrådet.  

2. Kommunstyrelsen utser Rasmus Kraftelid (M) till ny ledamot i 

ungdomsrådet i Jan Sundlings (M) ställe.   

Sammanfattning  

Jan Sundling (M) har begärt entledigande från samtliga uppdrag i Håbo 

kommun på grund av flytt. Jan Sundling (M) innehar uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, vilket utses av länsstyrelsen genom ny 

sammanräkning. Därutöver har Jan Sundling uppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden och kommunfullmäktiges valberedning. Dessa utses 

genom val i kommunfullmäktige. Dessutom innehar Jan Sundling (M) 

uppdrag som ledamot i ungdomsrådet, vilket utses genom val i 

kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Moderaternas nominering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) lämnar moderaternas nominering till ungdomsrådet 

vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ungdomsrådets sekreterare 
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§ 190 Dnr 2019/00350  

Skeppsgården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att budget för investeringsprojekt 

Skeppsgården utökas med 3 miljoner kronor till 7 miljoner kronor avseende 

ytterligare verksamhetsanpassningar. 

2. Kommunfullmäktige noterar att utökad internhyra för Skeppsgården bör 

beaktas i budgetprocessen för år 2020.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens beslutade på sitt sammanträde den 16 oktober 2017 att 

påbörja en utredning om ersättningslokaler av nya för PRO, SPF och Finska 

föreningen m.fl. som idag bedriver en omfattande verksamhet för sina med-

lemmar i en av kommunen inhyrd lokal i den så kallade IP-Gallerian 

(Skeppet). Utredningen skulle göras i nära samarbete med berörda 

föreningar. Den nu avslutade delen av utredningen påvisar att föreningarnas 

verksam-heter mycket väl kan bedrivas i Skeppsgården. Lokalen kommer att 

behöva anpassas. Under utredningen har behovet av en större samlingslokal 

upp-kommit. Efter den fördjupade projekteringen ökar den indikativa 

investe-ringskostnaden från 4 mkr till 7 mkr. Budgetram för investering 

2019 upp-går till 4 mkr. Det gör att den beslutade budgetramen för 

investeringar på 4 mkr måste öka till 7 mkr, alltså med ytterligare 3 mkr, för 

att Kultur- och fritidsnämnden ska kunna beställa denna 

verksamhetsanpassning för pens-ionärsföreningarna.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag 

till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag 

till beslut.  

______________ 
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§ 191 Dnr 2019/00331  

Informationspunkt - Utredning evakuering Viby skolan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson, kommundirektör, och Mattias Jonsgården, 

lokalförsörjningschef, informerar om den utredning som genomförts om 

hanteringen av projekten avseende Skogsbrynets förskola och evakuering av 

Viby skola. Utredningen har genomförts av PwC på uppdrag av 

kommundirektör.  

______________ 

 
 

 


