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§1

Dnr 63023

Mötets öppnande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare
av dagens protokoll.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande
tillägg:
Äldreboende Kyrkcentrum
Laddstolpar
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare
att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.
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§2

Dnr 2015/00169

För samråd - Detaljplan för Bålsta Centrum, etapp 6,
Eneby 1:42 m.fl
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förlag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 25 maj 2015 (§89).
Planförslaget innebär en utveckling av centrumfastigheten som syftar till att
utöka verksamhetsytorna för handel samt pröva möjligheten att bebygga
delar av den, inklusive delar av kommunens mark, för bostäder samt ett
parkeringshus. Under arbetets gång har planförslaget utvecklats till att även
möjliggöra för ett kulturhus/bibliotek samt utbyggnad av kommunhuset.
Förslaget till ny detaljplan är förenligt med den Fördjupade Översiktsplanen
för Bålsta tätort, Planprogrammet för Bålsta Centrum – från tätort till stad
samt Idé- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum.
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att underlaget justeras efter diskussion och
att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag.
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§3

Dnr 2016/00263

För samråd - Detaljplan för Bista 15:7 och del av 15:1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förlag.
Sammanfattning
Syftet med planarbetet är att kunna exploatera för handel, kontor,
verksamheter och bostäder i närheten av det befintliga verksamhetsområdet
vid Draget och Lillsjön.
I samband med detta säkerställs naturmark och gatukopplingen
Väppebyvägen – Håtunavägen – Sköldvägen ses över för att kunna skapa en
bättre trafiksituation. Även ett trafiksäkert gång- och cykelstråk mot södra
delarna av Bålsta tätort planeras inom planområdet.
Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att underlaget justeras efter diskussion och
att kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag.
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§4

Dnr 2019/00013

Principer för pendlarparkeringar i Uppsala län
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avger bifogat yttrande daterat 2019-01-28.
Sammanfattning
Region Uppsala har tagit fram förslag till principer för pendlarparkering i
Uppsala län. Förslaget är ute på remiss till den 15 februari 2019. Håbo
kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över remissversionen.
I arbetet med ny länstransportplan för Uppsala län 2018 – 2029 har helaresan-perspektivets framkommit som en brist i kommunernas rapporter till
Region Uppsala. Det finns därför behov av att förbättra och effektivisera
bytespunkter i de regionala stråken så att även platser utanför stråken
kopplas till ett effektivt transportsystem. Region Uppsala vill öka viljan att
kombinera olika färdmedel och därför behöver hela resan, vara snabb,
bekväm, smidig och trygg så att det blir attraktivt att ta sig till och från
bytespunkter.
Syftet med principer för pendlarparkering är att förenkla och förtydliga
planerings- och handläggningsprocessen. Principerna är ett verktyg i arbetet
med planering, potentialstudier och utbyggnaden av pendlarparkeringar i
länet. Principerna ska vara vägledande för hur parkeringarna utformas och
vilken standard de ska ha.
Med begreppet pendlarparkering avses parkering för bilar och cyklar vid
hållplats eller station där byte sker till eller från kollektivtrafik. Med
begreppet avses även samåkningsparkeringar där byte sker mellan bil och
bil.
Principerna ska ligga till grund för vilka krav som kommer ställas på
pendlarparkering som ska finansieras via länstransportplanen och via
Region Uppsala i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet.
Beslutsunderlag
Remissversion ”Principer för pendlarparkering i Uppsala län”, Region
Uppsala. Remissversion daterad 2018-11-20.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att remissvaret revideras efter diskussion
med fokus att tydliggöra vikten olika typer av samåkningsplatser i Håbo
kommun.
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Dnr 2018/00925

Planbesked, Eneby 1:44
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet utan eget förslag.
Sammanfattning
Ansökan om planbesked inkom till kommunen den 19/11-2018. Förslaget
avser att uppföra bostäder på området i ett nio våningar högt bostadshus.
Området ingår i detaljplaneprogrammet Gröna Dalen vilket pekar ut
området för en exploatering av bostäder men av en mindre skala. Förslag till
beslut ges positivt för att eftersom detaljplanering av området ligger i linje
med tidigare kommunala beslut. Förslagets omfattning på byggnad bedöms
dock inte aktuell. Istället bör likt närliggande bebyggelse och vad som är
utpekat i översiktsplanen byggnader uppföras i 2-3 våningar med en
karaktär av trädgårdsstad.
Beslutsunderlag
Ansökan, inkommen 19/11-2018
Förstudie, upprättad 10/1-2019
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Moore (SD) föreslår kommunstyrelsen att lämna negativt
planbesked.
Agneta Hägglund (S) föreslår att diskussionen fortsätter i kommunstyrelsen
och att ärendet skickas vidare utan eget förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande frågar om
arbetsutskottet beslutar enligt Thomas Moores (SD) förslag eller enligt
Agneta Hägglunds (S) förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Agneta Hägglunds (S) förslag.
Protokollsanteckning
Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
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Dnr 2018/00788

Planbesked för Viksjö 1:1, 8:1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för Viksjö 1:1 och 8:1.
Sammanfattning
Sökanden önskar planlägga ca 15-25 villatomter i Östra Måttan-området. De
förslås försörjas av minireningsverk. Ansökan har stöd i översiktsplan men
då denna endast är vägledande har kommunen rätt att neka planläggning om
så anses vara nödvändigt. I detta fall, då osäkerhet råder angående VAfrågan på Skohalvön, föreslår därför förvaltningen att negativt planbesked
lämnas.
Beslutsunderlag
Ansökan, inkommen 10 oktober 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Zetterberg (C) föreslår kommunstyrelsen att lämna positivt planesked.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag till
beslut.
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag till beslut.
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Dnr 2018/00745

Planuppdrag för Spånga 2:5,
Kalmarsandsvägen/Stockholmsvägen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för Spånga 2:5
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till
detaljplan för Spånga 2:5, enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
Sammanfattning
HåboHus ansökte 2017-10-12 om planbesked för fastigheten Spånga 2:5 i
Kalmarsand för förtätning av bostäder samt restaurang, gym och
småbåtshamn inom del av vattenområdet. Fastigheten ligger i Kalmarsand i
södra Bålsta. Marken ägs av Håbohus. Fastighetens areal är cirka 33 300
kvm. Positivt planbesked gavs 2018-01-30.
Plan- och exploateringsavdelningen ser positivt på en utveckling av
Kalmarsand och en förtätning av bostäder i tätorten. Planläggning för
bostäder pågår direkt norr om fastigheten. I den fördjupade översiktsplanen
för Bålsta pekas området söder om fastigheten ut som lämplig för nya
bostadsetableringar. En utveckling av Spånga 2:5 binder samman de
planerade bostadsområdena och möjliggör för ett tydligare och mera
tillgängligt stråk genom Kalmarsand.
Beslutsunderlag
Start-PM Spånga 2:5
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Dnr 2016/00565

Redovisning av projektprioriteringslista för programoch detaljplaneuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 10 januari 2019.
Sammanfattning
Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 40 plan- och
programprojekt. Med en fördelning om 9 hög-, 6 medel-, 14 låg- samt 11
oprioriterade. För närvarande fokuseras personalresurser på de högst
prioriterade projekten, men ett utökat konsultstöd möjliggör arbete med
ytterligare projekt.
Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov
uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. Tre nya uppdrag har lagts
till som lågt prioriterade. I övrigt har endast ett fåtal tidplaner justerats sedan
tidigare lista.
Beslutsunderlag
Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag,
daterad 10 januari 2019
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Dnr 2018/00637

Ansökan om direktanvisning gällande del av
fastigheten Bista 4:5
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att aktuell
mark direktanvisas till Kilenkrysset AB.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram
markanvisningsavtal och plankostnadssavtal med Kilenkrysset AB.
Sammanfattning
Kilenkrysset AB har inkommit med en förfrågan till Håbo kommun om en
markanvisning för del av Håbo kommuns fastighet Bista 4:5. Förslaget
innebär att Kilenkrysset AB till Håbo kommun betalar för rätten att marken
direktanvisas. Kilenkrysset AB skall utöver det svara för samtliga kostnader
för att ta fram en detaljplan för området. När detaljplanen vunnit laga kraft
får Kilenkrysset AB möjlighet att förvärva den planlagda kvartersmarken.
Föreslagen affär ligger inom ramen för den av Kommunfullmäktige
beslutade ekonomiska avkastnings på av mark.
Beslutsunderlag
Detaljplaneprogram Dragelund
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
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Dnr 2018/00876

Klimatklivetansökan om biogastankställe i Håbo
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare
med uppförande av ett biogastankställe i Bålsta i samarbete med lokal aktör.
Sammanfattning
Håbo kommun har blivit beviljade fyra miljoner kronor i
klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket för lokala klimatinvesteringar.
Pengarna ska användas för att uppföra en tankstation för gasfordon i Bålsta
tätort.
Genom att utöka infrastrukturen för biogas tillgängliggörs förnybara
drivmedel till fler bilister, vilket minskar det fossila beroendet som idag är
mycket stort i transportsektorn. Det finns idag inget biogastankställe i Håbo.
Uppförandet av den tilltänkta gastankstationen beräknas enligt Biogas Öst
minska klimatpåverkande utsläpp med i genomsnitt 1021 ton
koldioxidekvivalenter per år. Denna effekt uppnås genom att biogasen som
nyttjas i gasfordon ersätter fossila alternativ. Att kunna erbjuda fler att tanka
förnybart är en viktig åtgärd för att nå lokala, nationella och globala klimatoch energimål. Det är också betydelsefullt för Håbos attraktionskraft och för
den regionala utvecklingen.
Förvaltningen har fört dialoger med lokala aktörer för att möjliggöra ett
biogastankställe i kommunen. Förvaltningen behöver även arbeta för att
säkerställa underlag till biogastankstället genom att ställa om delar av den
egna fordonsflottan och ställa drivmedelsspecifika krav i de mest
transportintensiva upphandlingarna. Förhoppningen är att det ska vara
möjligt att tanka biogas i Bålsta i mitten av 2020. Projektering måste börja
ske under vårvintern 2019 enligt beslutet från Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag
Nyetablering av biogastankställe i Håbo kommun – En analys av rådande
förutsättningar.
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Dnr 2018/00928

Remiss av Uppsala läns regionala klimat- och
energistrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad
skrivelse KS 2018/00928 nr 87707.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Uppsala läns
regionala klimat- och energistrategi. Strategin ska utgöra underlag för
prioriteringar och ge vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan.
Arbetet sker mot bakgrund av de klimatmål som riksdagen har antagit och
de långsiktiga energipolitiska målen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att
yttra sig om förslaget.
Föreslagen regional klimat- och energistrategi presenterar fyra prioriterade
områden och tio strategiska principer för klimatarbetet inom de prioriterade
områdena. De fyra fokusområden som strategin pekar ut som prioriterade i
länets klimatarbete är; Transporter och arbetsmaskiner, Energi och effekt,
Förnybar energi och Indirekt klimatpåverkan.
Håbo kommuns klimat- och energimål går i linje med länsstyrelsens förslag
till klimat- och energistrategi 2019-2025, tillsammans för fossilfritt Uppsala
län, och kommunen är positiv till förslaget. Remissen har hanterats
gemensamt över förvaltningsgränserna och kommunen lämnar synpunkter i
ett samlat yttrande.
Beslutsunderlag
Remiss, Klimat- och energistrategi Uppsala län, Tillsammans för fossilfritt
Uppsala län
Missiv, Remiss av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi
Yttrande av Uppsala läns regionala klimat- och energistrategi, KS
2018/00928 nr 87707
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Dnr 2018/00977

Remiss av Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för
minskad klimatpåverkan i Uppsala län
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad
skrivelse KS 2018/00977 nr 87749.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av det regionala
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan. Föreslagen färdplan för ett
hållbart län syftar till att öka takten i genomförandet av åtgärder och
därigenom uppnå bättre miljötillstånd. Åtgärderna bidrar till ökad
måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarhetsmålen. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om
förslaget.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan utgår från länets klimatoch energistrategi som ger vägledning och anger prioriterade fokusområden
för åtgärder. Programmet innehåller 20 åtgärder inom de fyra fokusområden
som strategin pekar ut som prioriterade i länets klimatarbete; Transporter
och arbetsmaskiner, energi och effekt, Förnybar energi och Indirekt
klimatpåverkan.
Håbo kommuns klimat- och energiambitioner går i linje med föreslaget
regionalt åtgärdsprogram. Det kan på ett positivt sätt tydliggöra kommunens
prioriterade åtgärdsarbete för minskad klimatpåverkan. Remissen har
hanterats gemensamt över förvaltningsgränserna och kommunen lämnar
synpunkter i ett samlat yttrande.
Håbo kommun avser utföra åtgärder inom hållbara transporter,
energieffektiv fastighetsförvaltning, förnybar energi, hantering av mat och
matråvara, avfallshanteringen där avfall betraktas som en resurs,
digitaliseringen som arbetsredskap samt med gemensamma standards vid
upphandling. Inom dessa områden önskas gemensamma insatser i länet och
kommunen ser med fördel att Region Uppsala får en tydligare
samverkansroll i detta färdplanearbete.
Beslutsunderlag
Remiss, Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan
i Uppsala län.
Missiv, Remiss av Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad
klimatpåverkan.
Yttrande av Färdplan för ett hållbart län, KS 2018/00977 nr 87749.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 13

Dnr 2018/00765

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga
styrdokument ska revideras inför ny mandatperiod. Ett förslag till revidering
av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserven har därför tagits fram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv, daterad 2018-12-10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 14

Dnr 2018/00764

Finanspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till finanspolicy för Håbo
kommun att gälla från 2019-01-01.
Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga
styrdokument ska revideras inför ny mandatperiod. Förslag till en ny
finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelse förvaltning.
Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Policyn anger
övergripande mål och föreskrifter samt organisation med ansvarsfördelning i
finansiella frågor i syfte att begränsa de finansiella risker som uppkommer i
verksamheten.
Det övergripande målet för finansverksamheten är att medverka till en god
ekonomisk hushållning genom att;
Säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt samt trygga tillgången
på kapital inom fastställd budget
Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom finanspolicyns ramar och
riktlinjer för att minimera räntekostnaderna och att ha en hantering med lågt
risktagande som är säker och effektiv
Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.
Beslutsunderlag
Finanspolicy, daterad 2018-12-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 15

Dnr 2018/00766

Attestreglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente för
Håbo kommun att gälla från 2019-01-01, därmed upphör tidigare version att
gälla.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013-03-04 attestreglemente för Håbo kommun.
Förslag till en uppdatering av attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar
har tagits fram enligt KS beslut 2018-05-28 av kommunstyrelse förvaltning.
Beslutsunderlag
Attestreglemente
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 16

Dnr 2018/00151

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt
utbetalning av kommunalt partistöd för 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av
partistöd år 2017.
2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-06-30
inkomma med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd.
3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2019 enligt nedan.
4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-03-10
lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens
kansli.
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 2017 års partistöd som de, enligt
lag, är skyldiga att inkomma med.
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. 2019 års inkomstbasbelopp är 64 400
kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:
Socialdemokraterna - 238 280 kr
Moderaterna - 218 960 kr
Sverigedemokraterna- 180 320 kr
Centerpartiet - 83 720 kr
Bålstapartiet - 83 720 kr
Liberalerna - 64 400 kr
Vänsterpartiet - 64 400 kr
Kristdemokraterna - 45 080 kr
Miljöpartiet - 45 080 kr
Beslutsunderlag
Redovisningar av kommunalt partistöd 2017 från samtliga partier
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 17

Dnr 2018/00999

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för
tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i
Håbo kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet vidare utan eget förslag
till beslut.
Sammanfattning
Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade
Länsstyrelsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och
vissa receptfria läke-medel uppvisar vissa brister när det gäller antalet
tillsynsbesök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är
alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad genom avgifter.
Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera
alkohol-drycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av
alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och
ordningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig
negativt i jämförelse med grann-kommunerna genom att släpa efter när det
gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo
Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att
ta ut enligt lag.
För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade
riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28
Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28
Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29
Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-1128Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad
2018-12-11
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) föreslår att ärendet skickas vidare utan eget förslag till
beslut samt att ärendet föredras på kommunstyrelsen av handläggare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 18

Dnr 2018/00976

Utnämning av skolchef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att utse förvaltningschefen för barn- och
utbildningsförvaltningen till skolchef.
2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden i
fortsättningen får utse skolchef, vilket skrivs in i nämndens reglemente.
Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8 §) ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet
Enligt skollagen och kommunallagen ger staten kommunfullmäktige
(huvudman) i uppdrag att ansvara för genomförande av skolverksamheten i
varje kommun, därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
kommunfullmäktige bör fatta detta beslut.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 § 139

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

23(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 19

Dnr 2018/01001

Avgift för familjerådgivning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens förslag om att införa en
avgift om 200 kr per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun.
Sammanfattning
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift om 200
kronor per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun. Detta mot
bakgrund av att verksamheten, som tidigare var kostnadsfri, nu är etablerad
och mot bakgrund av socialnämndens ansträngda ekonomiska läge.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan
tillstyrker förslaget.
Socialnämnden föreslår i sitt beslut att avgiften ska börja gälla den 1 januari
2019. På grund av problem med expedieringen av beslutet fick inte
kommunstyrelsen beslutet tillställt sig förrän det var för sent att få ärendet
behandlat innan årsskiftet. Efter samråd med socialförvaltningen föreslår
därför kommunstyrelsens förvaltning att avgiften istället införs från och med
den 1 mars 2019.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Moore (SD) föreslår att avslå socialnämndens förslag om att införa
en avgift om 200 kr per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Thomas Moores (SD) förslag.
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 20

Dnr 2018/00872

Verksamhetsdialog 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar genomföra verksamhetsdialog med
nämndernas arbetsutskott/presidier enligt bifogad sammanträdesplan daterad
2019-01-28.
2. Kommunstyrelsen fastställer standarddagordning för kommunstyrelsens
arbetsutskotts verksamhetsdialoger med nämndernas arbetsutskott/presidier
enligt förslag.
Sammanfattning
Som ett led i att stärka dialogen i enlighet med den reviderade styrmodellen
föreslås en modell för verksamhetsdialoger där kommunstyrelsens
arbetsutskott med regelbundenhet träffar nämndernas och bolagens
arbetsutskott/presidier för att diskutera nämndens verksamhet och ekonomi.
Verksamhetsdialogen genomförs i samband med kommunstyrelsens
arbetsutskotts ordinarie sammanträden och utifrån en standarddagordning
och nämndens underlag
Beslutsunderlag
Bilaga Sammanträdesplan för verksamhetsdialog 2019
Bilaga Standarddagordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
ändringar: tiden för dialogerna förkortas samt följande ändringar i
sammanträdesplanen:
4 mars: kommunala bolagen
8 april: barn- och utbildningsnämnden
20 maj: socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 21

Dnr 2018/00937

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt
lagen om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för förebyggande
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.
2. Kommunfullmäktige upphäver handlingsprogram för förebyggande
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018, antagen av
kommunfullmäktige 2015-11-16, § 64.
Sammanfattning
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommuner
redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett, men hänsyn till de lokal
förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I
programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I
programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är
ordnad och hur den planeras.
Enligt 3 § förbundsordningen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska
kommunens handlingsprogram antas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod. Nu gällande handlingsprogram antogs av
kommunfullmäktige 2015-11-16, 64 §.
En statlig utredning vill ändra på utformningen på handlingsprogrammet
varför det i nuläget inte bedöms rimligt att genomföra omfattande
revideringar av nuvarande handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot
olyckor, daterat 2019-01-08
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 22

Dnr 2018/00759

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och
regler för brandskydd i kommunens verksamheter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete
med tillhörande regler för brandskydd i kommunens verksamheter.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för systematiskt
brandskyddsarbete med tillhörande kommunövergripande
brandskyddsregler antagna i kommunfullmäktige 2015-05-04, § 31
Sammanfattning
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt
SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär
att kommunen är skyldig att:
Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för
livräddning eller annan olyckshändelse
Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla
byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av
säkerhetsutrustning
Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet.
Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning
med mera så att medarbetarna inte skadas.
För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med
brandskyddsfrågorna har riktlinjer och brandskyddsregler tagits fram.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, daterad 2018-12-19
Regler för brandskydd inom kommunens verksamheter, daterad 2019-01-08
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 23

Dnr 2018/00573

Program emot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan emot våldsbejakande
extremism.
Sammanfattning
Program emot våldbejakande extremism är ett aktiverande dokument för att
säkerställa arbetet i de kommunanala verksamheterna emot våldsbejakande
extremism samt säkerställa samverkan med andra aktörer vid behov.
Programmet ger stöd vid utformning av åtgärder för att löpande göra nya
ställningstaganden och prioriteringar för åtgärd.
Kommunens uppdrag och ansvar är framförallt att arbeta förebyggande med
insatser och strukturer som motverkar våldsbejakande extremism i
samverkan med polis och andra aktörer.
Beslutsunderlag
KS 2018/00573 nr 86034
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 24

Dnr 2017/00039

Översyn av reglementet för ungdomsrådet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen antar reglemente för ungdomsrådet.
2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare reglemente för ungdomsrådet
(KS2011/15 nr 2014.1357).
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade förvaltningens förslag till
reglemente för ungdomsrådet 2018-11-13 i syfte att förvaltningen skulle se
över arvoden och representation. Förvaltningen har nu sett över reglementet
och presenterar ett nytt förslag. Det nya förslaget medför lägre kostnader för
arvoden jämfört med tidigare förslag men innehåller fortfarande en utökning
av antalet ungdomsrepresentanter, då ett större antal representanter bedöms
vara motiverat med hänsyn till att ungdomar är rörliga och inte närvarar vid
alla sammanträden samt i syfte att skapa så stor representativitet som
möjligt.
Beslutsunderlag
Reglemente för ungdomsrådet
Beslut KSAU 2018-11-13
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Sammanträdesdatum

2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 25

Dnr 2018/00798

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet, förvaltningen ges
i uppdrag att synkronisera avgifterna för hela kommunen.
Sammanfattning
Att ta del av allmänna handlingar är kostnadsfritt, däremot har kommunen
rätt att ta ut en avgift för utskrifter eller kopior av dessa. Denna taxa har
setts över i den allmänna styrdokumentsöversynen och några mindre
redaktionella ändringar i texten har gjorts. Avgifterna har behållits
oförändrade.
Beslutsunderlag
Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar KS 2018/00798 nr
85543
Komplettering till tjänsteskrivelse, KS 2018/00586 Taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet återremitteras, förvaltningen ges
i uppdrag att synkronisera avgifterna för hela kommunen.
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2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 26

Dnr 2018/00974

Revidering av reglemente för uppdragsbeskrivning för
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar reglemente uppdragsbeskrivning för
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, daterad 2018-12-19, och
upphäver därmed tidigare reglemente KS doknr: 2015.3047.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att inrätta två oppositionsråd.
Med anledning av den nya politiska organisationen behöver reglemente för
uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare
revideras.
Förslaget är framtaget av kommunalråd i samråd med oppositionsråden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente 2018-12-19
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2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 27

Dnr 2016/00457

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer
2003.238.
3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende
fullmäktiges arbete.
4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut om återremiss
2018-12-10 § 167.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo
kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt
ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera
delar inaktuell. Förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s
standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån
Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden,
vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande
arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges
arbetssätt som fattats separat bakats in.
Kommunfullmäktige återremitterade förslag till arbetsordning 2018-12-10 §
167 med följande motivering: För att anpassa arbetsordningen så att den inte
strider mot gällande lagstiftning som tillåter vald ledamot att framföra och
debattera inom ramen för gällande ärende, samt att det rensas bort lagtext
som ändå gäller.
Därefter har politiska diskussioner förts vilket resulterat i att
arbetsordningen lämnas för politiskt beslut, endast med ändringen att förslag
till talartider som fanns med i tidigare version tas bort.
Beslutsunderlag
Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar
Förslag till beslut på sammanträdet
Leif Zetterberg (C) och Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förslaget.
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2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 28

Dnr 2019/00033

Uppdrag om att inrätta en arvodes- och
demokratiberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1. Kommunstyrelsen tackar för skrivelsen och noterar att uppdrag om att se
över arvoderingen redan finns enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-1210 § 165.
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit till kommunstyrelsen från kommunfullmäktiges
ordförande.
Kommunfullmäktiges ordförande önskar att ärendet bereds av
kommunstyrelsen och föreslår att inrätta en arvodes- och
demokratiberedning. Förlag på upplägg enligt skrivelsen:
Arvodes- och demokratiberedningens uppgift blir att utifrån direktiv från
kommunfullmäktiges ordförande:
1. tolka och revidera bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda samt stöd till politiska partier, och
2. utforma goda former för medborgardialog.
Beredningen ska utgöras av 1 person per parti som är representerade i Håbo
kommuns kommunfullmäktige. En ordförande ska väljas. Deltagande i
beredningen ska föreslås av kommunfullmäktiges valberedning, inklusive
ordföranden.
Beredningen bör kunna hantera sitt arbete med 7 st arvoderade möten per år.
Löpande avstämning utifrån direktiv ska ske med kommunfullmäktiges
ordförande via mail eller videomöte. I det fall extra möten behövs så kan
ordförande i beredningen kalla till sådana.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-01-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att endast tacka för skrivelsen
med anledning av att uppdrag att se över arvoderingen finns enligt
kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10 § 165.
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§ 29

Dnr 62732

Presentation internservice
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Sammanfattning
Sara Stark teamledare på internservice presenterar sig och internservice
uppdrag.
Internservice huvuduppdrag är:
- Matleveranser till skolor och förskolor
- Posthantering, internt och externt
- Passerkort – nytt, ändring, spärr
- Tryck- och kopieringstjänster
- Visit- och korrespondenskort
- Omställning av lås och larm
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2019-01-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 30

Dnr 84355

Övriga frågor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning
Laddstolpar
Deltagare i arbetsutskottet undrar status kring laddstolpar.
Kommundirektören informerar om nuläget.
Äldreboende Kyrkcentrum
Arbetsutskottet diskuterar äldreboende Kyrkcentrum. Kommundirektören
informerar om nuläget och processen. Arbetsutskottet noterar att processen
fortsätter enligt beslut och att funktionen som efterfrågas finns med i
utformningen av byggnationen.
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