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§ 114 Dnr 62739  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Helene Cranser (S) och Kjell Dufvenberg (L) till 

justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

- Entledigande och val till Håbo Marknad AB styrelse 

- Entledigande som ledamot i arbetsutskottet samt fyllnadsval 

- Information från Mälarens Vattenvårdsförbund   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron, utser justerare att jämte 

ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 115 Dnr 84356  

Informationsärende Entré Lillsjön 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Andreas Larsson, fastighetsförvaltare på McDonald´s, meddelar att 

McDonald´s önskar öppna en restaurang vid entré Lillsjön. Andreas 

informerar kort om McDonald´s historia i Sverige, de lokala företagarna och 

råvaror. Berättar om McDonalds som arbetsgivare samt om lokala 

engagemanget.    
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§ 116 Dnr 2018/00107  

Näringslivsfrågor - stående punkt till KS 2018-2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Jenny Lindberg TF VD på Håbo Marknad AB informerar om:  

- VD Håbo Marknad AB är sjukskriven.  

- Näringslivsranking, stigande resultat  

- DUA-projektet, ungefär 40 personer har gått mot åtgärd, varav några har 

fått arbete.  

- Stenhuset i Skokloster, ett lyckat projekt.  

- Företagsmingel tillsammans med Håbo kommun i september  
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§ 117 Dnr 2015/00272  

Beslut om att ställa ut översiktsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny översiktsplan för 

genomförande av utställning.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige uppdrog i december 2015 åt kommunstyrelsen att ta 

fram en kommunomfattande översiktsplan med utgångspunkt i kommunens 

vision Vårt Håbo 2030.  

Under 2016 arbetades ett förslag till översiktsplan fram. Förslaget var ute på 

samråd mellan den 16 december 2016 och den 28 februari 2017. Totalt 

inkom 115 synpunkter på förslaget under samrådet.  

Efter samrådet har förslaget reviderats utifrån inkomna samrådssynpunkter, 

synpunkter från förtroendevalda samt utifrån nya kunskapsunderlag och nya 

styrdokument.  

Förslaget till ny översiktsplan planeras att ställas ut för granskning från den 

17 juni till och med den 30 september 2019. Under utställningen är det 

återigen möjligt att lämna synpunkter på förslaget innan den slutliga 

översiktsplanen arbetas fram och kan antas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 100 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 

Ny översiktsplan för Håbo kommun – UTSTÄLLNINGSHANDLING 

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar 

Bilaga 2. Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 3. Samrådsredogörelse 

Bilaga 4. Kortversion 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag 
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§ 118 Dnr 2013/00111  

Antagande av detaljplan 424, Bålsta 2:69 m.fl., 
Björkvallen 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Bålsta 

2:69 m.fl., Björkvallen, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 

2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 21 oktober 2013, § 166 om uppdrag för 

detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra kompletterande bostadsbebyggelse i en skala 

som varierar mellan 2 och 4 våningar. Detaljplanen ska även möjliggöra för 

en mötesplats utanför medborgarhuset med centrumverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 101 

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Illustrationsplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 

- Att förslaget revideras till att endast omfatta den yta som ingår i 

kommunens ramavtal med Skanska, samt med en maximal bostadsyta om 

6.500 kvadratmeter BTA. 

-Att studie om trafikförsörjningen enligt ÖP görs innan beslut i KF.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag och finner att så sker. Ordförande frågar om kommunstyrelsen 

beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att så inte sker.  

Protokollsanteckning 

Reservation Owe Fröjd (Båp) till förmån för eget förslag till beslut.  
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§ 119 Dnr 2019/00233  

Angående prissättning vid fastighetsförsäljningar inom 
Dragets verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner köpeavtalen förhandlade av Håbo 

Marknads AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektör att underteckna avtalen.   

Sammanfattning  

Det finns en diskrepans i uppdragen mellan Plan- och 

exploateringsavdelningen och Håbo marknads AB. 

Plan- och exploateringsavdelningen har ett ansvar att projektet för att 

Dragets verksamhetsområde genomförs inom den beslutade 

exploateringsbudgeten. 

Håbo marknads AB:s(HMAB) uppdrag att försälja verksamhetsmarken till 

företag som positivet bidrar till kommunens näringsliv utan direkt ansvar för 

exploateringsbudgeten har gjort att de går med på att förhandlar ner 

markpriset till nivåer som gör att exploateringsbudgeten inte håller. 

Den ursprungliga budgeten beräknade att mark skulle säljas till ett 

genomsnittligt pris om ca 750 kr/kvm för att dels finansiera utbyggnaden av 

allmän infrastruktur och dels ge kommunen den avkastning om 15 % som 

Kommunfullmäktige vill ha ur alla markaffärer. 

Då flera tomter sålts till lägre pris är beräkningen att den kvarvarande 

marken behöver säljas till ca 850 kr/kvm för att projektets ekonomi skall gå 

ihop. 

I de aktuella affärerna har HMAB förhandlat fram en försäljning av två 

fastigheter med en försäljningssumma om 700 kr/kvm vilket leder till ett 

underskott om 870 000 kr jämfört med nu gällande budget. 

Om detta underskott skall fördelas ut på kvarvarande mark riskerar 

kommunen att antingen få fastigheter som blir svårsålda då priset kommer 

hamna över dagens marknadspris alternativt tvingas medge att kommunen 

subventionerat markköp till vissa företag och göra ett negativt slutresultat 

utifrån budgeten. 

Ett exempel på att mark sålts till ett lågt pris är fastigheten Väppeby 7:243 

står i begrepp att obebyggd säljas vidare så snart tidsfristen med 
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överlåtelseförbud om två år löper ut. Det kan aldrig varit kommunens 

intention att subventionera markspekulation. 

Då de av HMAB framförhandlade avtalen inte går i linje med gällande 

exploateringsbudget kan inte Plan- och exploateringschefen ta ansvar för 

försäljningen och gällande delegation används därför inte i detta fall. 

Köpeavtalen behöver därför undertecknas av Kommundirektören och 

Kommunstyrelsens ordförande vilka även har ansvar för HMAB:s uppdrag 

att förmedla verksamhetsmark.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-28 

Köpeavtal Väppeby 7:250 

Köpeavtal Väppeby 7:251   

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 120 Dnr 2019/00175  

Försäljning av mark, äldreboende vid kyrkcentrum, 
Gillmarken 1:1, Håbohus AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen försäljning av mark till Håbo 

hus AB för att de ska kunna anlägga ett äldreboende vid Magdalena kyrkan i 

Bålsta.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har identifierat ett behov av fler platser för vård 

och omsorg i Håbo kommun. För att tillgodose detta behov bedöms det som 

lämpligt att Håbohus AB anlägger en byggnad som vård- och 

omsorgsnämnden kan hyra och bedriva verksamhet i. Området som idag är 

en parkeringsplats vid Magdalenakyrkan bedöms som lämplig för 

ändamålet. Kommunen har därför förhandlat med Håbohus AB om denna 

lösning.  

 

Det aktuella området sydväst om Magdalena kyrkan är ca.7 370 kvm.  

och den planerade byggnadsytan är 7 200 kvm och planeras innehålla 60 

lägenheter/vårdplatser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 102 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Köpeavtal 

Detaljplankarta       

Kartskiss 

Jäv 

Sven-Olov Dväring (S) och Fredrik Anderstedt (S) anmäler jäv och deltar 

inte i överläggning eller beslut. Lars-Göran Bromander (S) och Eva Staake 

(S) tjänstgör som ledamöter.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Öhman (M) yrkar på redaktionella ändringar i protokollets 

sammanfattning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med föreslagna redaktionella ändringar och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Håbo Hus AB 
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§ 121 Dnr 2019/00176  

Köp av hus på ofri grund, Ullevi Samfällighet, Bålsta 
1:164 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att köpa byggnaden på Åsleden 20 av Ullevi 

samfällighet.  

Sammanfattning  

Området runt Åsleden 20 är enligt detaljplanen Y20 planlagd för allmänt 

ändamål. Det innebär att marken utan planändring kan användas för någon 

av kommunens verksamheter så som skola, förskola alternativt vård- eller 

omsorgboende eller förvaltning. Även statlig eller landstingsägd verksamhet 

är möjlig. 

Byggnaden finns på platsen ägs av Ullevi samfällighet. Denna fanns på 

platsen innan marken blev kommunal och samfälligheten har enligt avtal rätt 

att ha byggnaden kvar. Kommunen behöver därför köpa byggnaden av 

samfälligheten för att kunna få rådighet att anlägga en samhällsfastighet på 

området. 

Byggnaden har värderats av mäklare till ca 500 000 kr. 

I samband med att Bålsta växer kommer behovet av alla kommunala 

verksamheter att öka. För att kunna bygga till exempel en förskola utan att 

behöva ändra eller ta fram en ny detaljplan är det fördelaktigt om 

kommunen löser in byggnaden som står på ofri grund. Det kommer att spara 

både tid och pengar i kommande exploateringsprojektet varvid den 

föreslagna köpeskillingen får anses skälig.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 103 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 

Detaljplanekarta Y20 

Köpeavtal   

Kartunderlag 

Jäv 

Liselotte Grahn Elg (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller 

beslut. Peter Kilger (M) tjänstgör som ledamot. Agneta Hägglund (S) 

tjänstgör som ordförande.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 122 Dnr 2018/00571  

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för 
samråd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att skicka ut förslag till 

detaljplan för Mansängen 9:6 m.fl., Gröna dalen på samråd enligt 5 kap. 11§ 

Plan- och bygglagen. 

2. Kommunstyrelsen godkänner undersökningen om betydande 

miljöpåverkan för Mansängen 9:6 m.fl., Gröna dalen, enligt 6 kap. 7§ 

Miljöbalken.  

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 och bostäder. Under 

arbetets gång har planförslaget utvecklats till att även möjliggöra 

centrumverksamhet i planområdet västra del. 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.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 104 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Undersökning 

Samrådsyttrande från Länsstyrelsen på Undersökningen 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 123 Dnr 2019/00166  

Kommunstyrelsens yttrande, Gemensam 
utvecklingsplan Fyra Mälarstäder 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Kommunerna Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås har inom 

ramen för samarbetet Fyra Mälarstäder tagit fram en gemensam 

utvecklingsplan. Den gemensamma utvecklingsplanen är utsänd på remiss 

till den 8 juli 2019. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig över 

utvecklingsplanen.  

Håbo kommun är positiv till att Fyra Mälarstäder tagit fram en gemensam 

utvecklingsplan, och anser att de fyra fokusområden som presenteras i 

planen är väl valda att fokusera på för en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling.  

Håbo kommun anser att beskrivningen av fokusområdena bör förtydligas för 

att tydliggöra vilka av de globala målen som berör respektive fokusområde. 

Håbo kommun anser även att utvecklingsplanen bör förtydligas gällande 

vikten av att trygga Mälarens vattenkvalitet samt dess värde för rekreations- 

och friluftslivet långsiktigt.  

Yttrande 

Håbo kommun är positiv till att Fyra Mälarstäder tagit fram en gemensam 

utvecklingsplan, och håller med om att samverkan är ett viktigt verktyg för 

en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Håbo kommun anser att de 

fokusområden som presenteras i utvecklingsplanen är väl valda att fokusera 

Fyra Mälarstäders gemensamma arbete på, för en långsiktigt hållbar 

utveckling.  

Håbo kommun är positiv till att den fysiska infrastrukturen och stärkta 

kopplingar mot omvärlden lyfts fram under fokusområde Närhet, då Håbo 

kommun är en viktig koppling mellan Fyra Mälarstäder och 

Stockholmsregionen. Håbo kommun ser positivt på att tillsammans med 

Fyra Mälarstäder verka för en stärkt koppling mot Stockholm, till exempel 

en utbyggnad av Mälarbanan.  

I beskrivningen av fokusområde En mälarnära destination framgår att Fyra 

Mälarstäder ska verka för att utveckla och tillgängliggöra utbudet inom 

besöksnäringen samt stärka nya och befintliga attraktioner. Håbo kommun 

ser positivt på detta. En utvecklad besöksnäring inom Fyra Mälarstäder kan 

sannolikt leda till positiva mervärden även i Håbo kommun.  
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Av utvecklingsplanen framgår att de globala målen, Agenda 2030, utgjort 

vägledning för arbetet med de fyra fokusområdena för att säkra en hållbar 

samhällsutveckling. Håbo kommun anser att beskrivningen av 

fokusområdena bör förtydligas för att tydliggöra vilka av de globala målen 

som berör respektive fokusområde.  

I avsiktsförklaringen framgår att Fyra Mälarstäder ska ta hand om ”vår 

gemensamma resurs Mälaren”. Håbo kommun önskar framföra att Mälaren 

är en viktig mellankommunal fråga mellan samtliga kommuner runt 

Mälarens stränder. Mälaren har stora värden för rekreations- och 

friluftslivet, godstrafik och är även vattentäkt för två miljoner människor i 

Mälardalen. Håbo kommun anser att utvecklingsplanen bör förtydligas 

gällande vikten av att trygga Mälarens vattenkvalitet samt dess värde för 

rekreations- och friluftslivet långsiktigt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 105 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 

Remisshandling Gemensam utvecklingsplan, Fyra Mälarstäder  

Följebrev, Remiss, Gemensam utvecklingsplan, Fyra Mälarstäder 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Fyra Mälarstäder, fyramalarstader@eskilstuna.se  
 

 

mailto:fyramalarstader@eskilstuna.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(72) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-03  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 124 Dnr 2017/00128  

Samråd angående upphävande av detaljplan 350, Bista 
4:19 och 4:20, Lillsjöslingan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 

upphävande av DPL 350, Bista 4:19 och 4:20 enligt 5 kap. 11§ 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. Som nästa steg i 

den processen föreslås Kommunstyrelsen fatta beslut om att samråda om 

förslaget om upphävande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 106 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Plankarta 

Planbeskrivning 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 125 Dnr 2018/00876  

Återrapportering, klimatklivetansökan om 
biogastankställe i Håbo kommun, KKL-05081-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning har fått uppdraget att arbeta vidare med 

uppförande av ett biogastankställe i Bålsta i samarbete med lokal aktör. En 

uppföljning av beslutet ska rapporteras till Kommunstyrelsen.  

Plan- och exploateringsavdelningen har arbetat vidare med uppdraget och 

utreder just nu hur formerna för att tillskapa ett biogastankställe i Håbo på 

bästa sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Det finns olika alternativ som 

handlar om ägandet av biogastankstället.  

Alternativ 1 

Håbo kommun överlämnar bidraget till en tredje part som bygger, äger och 

driver anläggningen. 

Alternativ 2 

Håbo kommun upphandlar en tredje part som bygger, äger och driver 

anläggningen.  

Alternativ 3 

Håbo kommun bygger och äger anläggningen men upphandlar en tredje part 

som driver anläggningen. 

Naturvårdsverket ser helst att den som söker pengarna även äger 

anläggningen men det är inte ett krav. Naturvårdsverket vill kunna ställa 

krav och kunna ta tillbaka pengarna om bidraget inte används på rätt sätt.  

Utifrån risktagande och ekonomiska konsekvenser arbetar förvaltningen att i 

första hand få till alternativ 1. Om alternativ 3 blir aktuellt återkommer 

förvaltningen till Kommunstyrelsen för beslut om det. 

Naturvårdsverket utreder just nu hur de ska hantera önskemål om att 

överlämna bidraget till en tredje part. Det är fler kommuner än Håbo 

kommun som har den önskan. Plan- och exploateringsavdelningen inväntar 

Naturvårdsverkets information för att kunna gå vidare i arbetet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 107 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 
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Tjänsteskrivelse, Biogastankställe i Håbo kommun, KS 2018/00876 nr 

87509 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Håbo Marknad AB 

Tekniska förvaltningen  

Upphandlingschef 

Ekonomichef 
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§ 126 Dnr 2019/00044  

Aktualitetsförklaring av miljöstrategi 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att miljöstrategins inriktningsmål är 

aktuella och speglar kommunens utmaningar och största miljöpåverkan på 

ett övergripande och aktuellt sätt. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen uppdraget att 

uppdatera Håbo kommuns miljöstrategi utifrån de förutsättningar 

kommunen har och med utgångspunkt i aktuella underlag samt globala, 

nationella och regionala miljömål.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns miljöstrategi visar att kommunen tar ett ansvar för 

ekologisk hållbar utveckling. Det är Håbos lokala svar på de nationella och 

regionala miljömålen. Strategin behöver hållas aktuell och uppdateras med 

aktuella underlag och miljömål. Vid en aktualitetsprövning kan det 

konstateras att det finns nya mål och underlag som behöver arbetas in och 

tydliggöras i strategin. Håbo kommuns miljöstrategi antogs 2015. 

Efter det att miljöstrategin antogs har FN:s generalförsamling antagit en 

agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. De 

svenska målen för minskad klimatpåverkan och ett effektivt och förnybart 

energisystem har skärpts, vilket innebär att länets energi- och klimatstrategi 

nu uppdateras. Nya underlag visar bland annat på att takten i omställningen 

till fossilfritt behöver öka för att målen ska nås. En färdplan för ett hållbart 

Uppsala län arbetas fram just nu. Håbo kommun är en viktig aktör i denna 

gemensamma ambitionshöjning med prioriterade ämnesområden; klimat 

och energi, ekosystem och biologisk mångfald, vatten och 

samhällsutveckling.  

För att kommunens miljöarbete och arbete för en långsiktig hållbar 

utveckling inte ska upplevas som en sidosak behöver uppföljningsarbetet ses 

över och förtydligas. Förankringen och ansvarsfördelningen är av största 

vikt så att det finns resurser i verksamheterna.  

Ärendet återremitterades från Kommunfullmäktige 2019-04-01 för fortsatt 

utredning och med önskemål att fokusera på de globala målen 7, 11 och 13.  

Ärendet handlar dock om att ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera 

miljöstrategin med aktuella underlag vilka vi kan se att många handlar om 

just klimatfrågan. En av miljöstrategins tre inriktningar slår fast att Håbo 

kommun ska ta sitt ansvar för klimatet och bli en fossilbränslefri kommun. 

Förvaltningen tar med sig viljan om en skarpare prioritering av klimatfrågan 

vid en revidering av styrdokumentet.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 108 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Koldioxidbudget 2020-2040 Håbo kommun.  
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§ 127 Dnr 2019/00123  

Uppföljning internkontroll 2018 samt plan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter  

2. Kommunstyrelsen godkänner plan för intern kontroll för 

kommunstyrelsens verksamheter för år 2019 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen identifierade åtta risker i organisationen under 2018 och 

fastställde internkontrollmoment för att minska dem. Arbetet med den 

interna kontrollen genomfördes till stor del enligt fastlagd plan och visade 

inte på några allvarliga brister som inte anses kunna hanteras med 

åtgärdsplan och fortsatt kontroll. En kontroll inom upphandlingsområdet har 

inte kunnat genomföras under året vilket till stor del beror på 

personalomsättning och bristande tillgång till uppföljningssystemet Qlick 

sense. 

Internkontrollplanen för år 2019 har reviderats något. Risker och kontroller 

kopplat till GDPR och fysisk IT-drift har tillkommit samt ytterligare en risk 

och kontroll kring IT-säkerhet. Inom området arbetsmiljö har risken och 

kontrollen omformulerats till att innefatta hela förvaltningen kopplat till 

systematiskt arbetsmiljöarbete. En omprövning har även gjorts av den risk 

som tidigare identifierats och som avser inlämning av statistik till 

myndigheter. Efter åtgärder som genomförts under 2018 är bedömningen att 

risken minimerats och har därför tagits bort i 2019 års plan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 109 

Tjänsteskrivelse 2019-03-21 

Uppföljning internkontroll 2018 (Kommunstyrelsen)  

Internkontrollplan 2019 (Kommunstyrelsen)  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen  

Kommundirektör  
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§ 128 Dnr 2019/00170  

 Biblioteksplan 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Håbo kommuns biblioteksplan för 2016-2019 

att gälla även för 2020.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Håbo kommuns biblioteksplan för 2016-2019 att gälla även för 2020. 

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Håbo kommun behöver anta en ny 

biblioteksplan som börjar gälla från 2020, då den befintliga planen avser 

2016-2019. 

Att ta fram en plan för kommunens biblioteksverksamhet måste samverkas 

mellan flera olika förvaltningar. En nationell biblioteksstrategi framtagen av 

Kungliga biblioteket beräknas vara klar under 2019 och kommer vara ett 

ledande styrdokument för Håbo kommuns framtida biblioteksplan. Därför 

föreslås att den befintliga biblioteksplanen förlängs med ett år och att arbetet 

med en ny plan sker under 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 110 

Protokollsutdrag 2019-03-26 § 31 

Biblioteksplan 

Biblioteksstrategi för hela Sverige 
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§ 129 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 förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd 

från 2019-07-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter för tillståndsprövning och 

tillsyn enligt alkohollagstiftningen gäller från 2019-07-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att taxor och tillsynsavgifter vid försäljning 

av folköl och vissa receptfria läkemedel gäller från 2019-07-01.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa angivna ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt Lag om tobak och andra liknande produkter 

(2018:2088) gäller från 2019-07-01. 

5. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut KF § 124, 2012/43 nr. 

2012.2002.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade beslut, § 7/2019, om att återremittera 

socialnämndens förslag om riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för 

tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt 

vissa receptfria läkemedel. Socialnämnden har nu omarbetat riktlinjerna för 

att harmoniseras med närlig-gande kommuner och lämnar dessa tillsammans 

med nya taxor och avgifter till kommunfullmäktige för beslut. 

Sedan socialnämnden och kommunfullmäktige behandlade ärendet vid 

föregående tillfälle har ny information till följd av riksdagsbeslut 2018-12-

12 om införande av ny tobakslag att gälla från 2019-07-01 skapat andra 

förutsättningar för kommunen att ta ut avgifter och taxor. Från 2019-07-01 

krävs ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlare ska få 

sälja tobak. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggning av 

tobaksansökan och den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd, vilket 

regleras i Kommunallagen och Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088).  

Taxorna och avgifterna i Håbo kommun föreslås i samma nivå som 

Enköpings kommun i enlighet med reviderad tjänsteskrivelse i ärendet 

nr32210 daterad 2019-04-02.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 111 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-02 § 20 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-02-25 § 7 

Tjänsteskrivelse nr 32175, daterad 2019-03-26 

Tjänsteskrivelse nr 32210, daterad 2019-04-02 

Taxa för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 

folkölsförsälj-ning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo kommun 

Bilaga ärende 2018/0048 Jämförelse med grannkommuner gällande avgifter 

alkohol-, tobaks- och läkemedelslagarna 

Riktlinjer, för serveringstillstånd 
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§ 130 Dnr 2019/00146  

Upphandlingspolicy i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för upphandling. Därmed upphävs 

tidigare upphandlingspolicy (KS 2013.3122).  

Sammanfattning  

Med anledning av att lagstiftningen kring offentlig upphandling har ändrats 

i väsentliga delar påverkar det hur upphandlingspolicyn bör ser ut och den 

behöver därför revideras. Kommunens fokusområden samt vision ska också 

genomsyra policyn och det har förtydligats. En annan del är att beskriva 

roller för bättre stöd till verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 112 

Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

Policy för upphandling 
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§ 131 Dnr 2018/00659  

Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning och insyn av privata 

utförare.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 74 om en översyn av 

kommunens styrdokument. I beslutspunkt 6 beslutades att kommunstyrelsen 

skulle ta fram ett förslag till program för uppföljning och insyn av privata 

utförare. Detta då kommunallagen kräver att ett sådant program finns och 

tas fram inför varje ny mandatperiod. Kommunstyrelsens förvaltning har 

tagit fram ett förslag till program.  

Enligt det föreslagna programmet ska nämnderna se årligen ta fram en plan 

för hur uppföljning av avtal och verksamhet ska ske samt om hur 

nämnderna ska säkerställa att allmänheten får insyn i verksamheterna.  

Det föreslagna programmet har, under hösten 2018, remitterats till 

nämnderna för yttrande. Inga invändningar mot det föreslagna programmet 

har framkommit.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 113 

Tjänsteskrivelse 2019-04-17 

Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden 
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§ 132 Dnr 2019/00178  

Årsredovisning för samordningsförbundet Uppsala län 
2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och 

dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Sammanfattning  

Samordningsförbundet har till länets kommuner översänt årsredovisning och 

granskningsrapport. 

Samordningsförbundets medlemmar ska ta ställning till om förbundets 

styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 

årsredovisning för år 2018 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 114 

Tjänsteskrivelse 2019-04-17 

Revisionsberättelse 2018 

Granskningsrapport 2018 

Årsredovisning 2018 
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§ 133 Dnr 2019/00145  

Delårsuppföljning mars 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att åtgärda 

prognostiserat underskott för kommunstyrelsen så att budgetramen hålls. 

2. Kommunstyrelsen överför 950 000 kronor i budget från gemensamma 

projekt till kommundirektören för lokalförsörjningschef 

3. Kommunstyrelsen överför 100 000 kronor i budget för miljöveckan från 

kommungemensamt till fysisk och teknisk planering (plan- och 

exploateringsavdelningen) men endast för år 2019. 

4. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsuppföljning per mars till 

kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige överför 805 000 kronor för folkhälsoarbete och 

100 000 kronor för vänortsarbete i budget från kultur- och fritidsnämnden 

till kommunstyrelsen 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det från Kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget överförs 500 000 kronor för mötesplats Skokloster till 

tekniska nämnden, då projektering och förstudie bör genomföras av 

fastighetsavdelningen. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att det från Kultur- och fritidsnämndens 

investeringsbudget överförs 250 000 kronor för nytt bibliotek till tekniska 

nämnden, eftersom projektering ska göras av fastighetsavdelningen. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade 

underskott så att budgetram hålls 

Sammanfattning  

I enlighet med kommunens nya styrmodell görs den första samlade 

rapporten över kommunens verksamhet och måluppfyllelse i delårsrapport 

per augusti. Denna rapport behandlar således endast det ekonomiska läget 

för kommunen efter årets tre första månader. 

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat för året är 31,9 miljoner 

kronor i överskott. 

För första gången ingår prognostiserade realisationsvinster från exploatering 

och fastighetsförsäljning i resultatet, vilket gör att prognosen är mer positiv 

vid denna tid jämfört med tidigare år. Av det prognostiserade resultatet 
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utgör 23,6 miljoner kronor realisationsvinster, främst från tomtförsäljningen 

i Dragets verksamhetsområde. 

900 000 kronor av överskott kommer från den taxefinansierade 

verksamheten VA och avfall. 

Överskottet i den löpande skattefinansierade verksamheten är således 7,4 

miljoner kronor, vilket ska jämföras med det budgeterade överskottet på 

20,2 miljoner kronor. 

I kommunens målsättning på 2 procent i överskott av skatte- och 

statsbidragsintäkter ska realisationsvinster räknas bort, eftersom försäljning 

av tillgångar inte ska finansiera löpande driftkostnader. Överskottet på 7,4 

miljoner kronor utgör 0,6 procent av skattenettot, vilket gör att kommunens 

målsättning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Nämnderna prognostiserar ett totalt underskott på 16,1 miljoner kronor vid 

årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. 

Årets investeringsbudget uppgår till 472,2 miljoner kronor för 

skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet exklusive 

exploateringsinvesteringar. Det är inklusive överförd budget från pågående 

investeringar från år 2018. Hittills i år har 18,5 miljoner kronor investerats. 

275,9 miljoner kronor beräknas förbrukas under året och 196,3 miljoner 

kronor blir överskott i år. Främst är det exploateringen i Bålsta Centrum där 

endast de initiala delarna av projekten ingår i budgeten och där är 

kommunen den största finansiären. Projektet Bålsta Centrum ska i sin helhet 

ge överskott. 

Årets exploateringsverksamhet är budgeterad till -38,4 miljoner kronor i 

nettoexploatering och prognosen per mars visar att det kan stanna vid -26,9 

miljoner kronor. Exploateringsprojekten har en total budget för hela 

projekttiden på -46 miljoner kronor i nettoexploatering, men prognosen är -

106,3 miljoner kronor. 

Ett antal omföringar av driftbudget och investeringsbudget är aktuella.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 115 

Tjänsteskrivelse 2019-04-24 

Delårsuppföljning mars 2019   

Protokollsutdrag nämndernas beslut om delårsuppföljning 
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§ 134 Dnr 2019/00183  

Granskning av investeringsstyrning - januari 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrande avseende revisorernas granskning 

av styrning och kontroll av större investeringar. 

2. Kommunstyrelsen avger yttrande till kommunens revisorer. 

Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunrevisorer granskat kontroll avseende 

styrning och kontroll av större investeringar. Granskningen har avgränsats 

till att fokusera på två investeringsprojekt, förskolan Frösundavik och 

förskolan Gröna dalen. 

Den 19 mars fördes en dialog angående rapporten med företrädare för 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden där granskningsrapporten 

diskuterades. 

Kommunrevisorerna har utöver den muntliga dialogen begärt att få ett 

skriftligt yttrande från tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 

Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande bedömning att 

kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll inte i alla delar är 

tillräcklig när det gäller investeringsprocessen.  

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att 

fullfölja dokumentation av investeringsprocessen och projekthandboken i 

syfte att tydliggöra rutiner, roller och ansvar inom tekniska nämnden. 

Vidare rekommenderar revisorerna att säkerställa att det finns enhetliga 

metoder för kostnadsberäkningar vid budgetering av större investeringar och 

att dessa kalkyler inkluderas i beslutsunderlagen till investeringsbudgeten.  

Ytterligare en rekommendation är att säkerställa att slutredovisning sker till 

styrelsen och nämnden och att det finns rutiner som säkerställer det. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-23 

Granskning av investeringsstyrning, revisionen, 2019-04-23 

Revisionsrapport styrning och kontroll av större investeringar, PwC, 2019-

01-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Beslutet och tjänsteskrivelse skickas till: 

Revisionen  

Kommundirektör  

Lokalförsörjningschef 

Ekonomichef 

Förvaltningschef tekniska  

Tekniska nämnden  
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§ 135 Dnr 2019/00236  

Årsredovisning räddningstjänsten Enköping Håbo 
kommuner 2018 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 

årsredovisningen år 2018 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 

ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

avseende verksamhetsåret 2018.   

Sammanfattning  

Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt 

revisionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 

Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2018 inkluderat 

kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 

avseende resultat- och balansräkning.   

För 2018 visar räddningstjänsten ett positivt resultat på 900 tkr. 

Balanskravsresultatet är 800 tkr efter att hänsyn tagits till årets 

realisationsvinster på 70 tkr. Förbundets egna kapital uppgår till 3,6 mkr. 

Håbo kommuns andel är 35 procent av kommunalförbundet. Håbo 

kommuns andel av resultatet utgör 317 tkr av förbundets totala resultat. Det 

positiva resultatet, ger högre soliditet vilket skapar en ekonomisk stabilitet 

inför kommande år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-31 

Revisionsberättelse för år 2018. 

Revisorernas redogörelse för år 2018 

Granskning av årsredovisning 2018 

Översiktliggranskning av Räddningstjänsten Enköping- Håbo 

ansvarsutövande 2018 

Granskning av räddningstjänstens hantering av skyddsobjekt 

Utlåtande avseende delårsrapport 2018 

Granskning av delårsrapport 2018-08-31 avseende Räddningstjänsten 

Enköping-Håbo.   
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§ 136 Dnr 2019/00235  

Informationsärende: Underlag till Budget och mål 2020, 
plan 2021-2022 samt verksamhetsanalys för nämnder  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 att förlägga budgetprocessen för år 

2020 till hösten istället för våren som tidigare år förutom valåret då 

kommunen fastställde budgeten i november månad. 

Då årets mål- och budgetprocess ska genomföras under hösten genomförs 

en delvis förändrad process och tidplan, så att budget och mål fastställs 5 

november av fullmäktige. 

Enligt beslutad tidplan ska kommunledningsgruppens budgetförslag med 

tillhörande verksamhetsanalyser presenteras den 3 juni på kommunstyrelsen 

som ett underlag till de förtroendevalda. Den 12 september anordnas en 

budgetkonferens där kommunledningsgruppens budgetförslag presenteras 

och diskuteras. Den politiska beredningen pågår fram till oktober, 

förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän finns till förfogande i 

beredningsarbetet. Håboalliansen lägger fram sitt budgetförslag den 7 

oktober till kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga partier överlämnar 

sina förslag till budget den 11 oktober till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-28 

Underlag till budget och mål 2020, plan 2021-2022 

Information om Stenhuset, Håbo Marknad AB 
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§ 137 Dnr 2019/00187  

Lokalförsörjningsplan 2019-2028 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera förslag till 

lokalförsörjningsplan 2019-2028 till kommunstyrelsen för ytterligare 

beredning.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen den 13 februari 2017 att 

återkomma med ett förslag på kommunövergripande lokalförsörjningsplan. 

Ett kommungemensamt arbete avseende lokalförsörjningsplanering har 

utförts under hösten 2018 och vintern 2019 under ledning av tekniska 

förvaltningen. Framtaget underlag har ställts samman till en 

lokalförsörjningsplan för 2019-2028.  

Tekniska nämnden beslutade 2019-04-04 § 40 att föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag till lokalförsörjningsplan.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att planen bör beredas ytterligare, dels 

på grund av tillsättande av ny lokalförsörjningschef.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 116 

Tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Lokalförsörjningsplan 2019 – 2028 

Bilaga 1, Lokalbehov investeringar 

Bilaga 2, Lokalbehov driftskostnader 

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 40 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på återremiss med följande motivering:  

Planen bör beredas ytterligare med anledning av den nya funktionen med 

tillsatt lokalförsörjningschef. Översyn pågår också när det gäller att 

effektivisera och samordna processer för lokal- och projektplanering samt 

investeringsbeslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag eller enligt det egna förslaget. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt det egna förslaget.  
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§ 138 Dnr 2019/00158  

Samverkan Håbo kommun och Eon 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av en (1) aktie i E. ON 

Mälarkraft Värme AB (”EMVAB”) till E. ON Värme Sverige AB (E.ON”) 

under förutsättning att Upplands-Bro kommun beslutar detsamma.  

Sammanfattning  

Håbo kommun och E. ON har ett etablerat samarbete via bolaget EMVAB, 

vilket är det bolag som ansvarar för produktion och distribution av 

fjärrvärme i Håbo kommun och Upplands Bro kommun, i näten Bro, 

Kungsängen och Bålsta. EMVAB är ett dotterbolag inom E. ON-koncernen, 

samägt med Håbo kommun och Upplands Bro kommun. De båda 

kommunerna står som ägare till en (1) aktie var i EMVAB, vilket för var 

och en motsvarar 0,1 % av aktiekapitalet. Samägandeformen kommer 

ursprungligen från Graninge AB:s förvärv av fjärrvärmeverksamheten i 

Håbo och Upplands Bro kommuner. Graninge förvärvades år 2004 av 

Sydkraft, som sedan år 2001 är ett av E. ON majoritetsägt bolag. 

Bakgrunden för bolagskonstruktionen EMVAB och det gemensamma 

ägandet skapades i syfte att säkerställa och formalisera samarbete och 

samverkan mellan Håbo kommun och E. ON på fjärrvärme- och 

elnätsområdet.  

I och med beslutet att bygga E. ONs nya kraftvärmeanläggning i Högbytorp 

med tillhörande transitledning kommer fjärrvärmenäten i Bro och 

Kungsängen att sammanbindas med nätet i Järfälla. Nätet i Bålsta kommer 

dock tillsvidare att kvarstå i nuvarande form. Detta kommer till stor del att 

påverka verksamheten i EMVAB. Samtidigt finns det ett behov, för båda 

parter, av att skapa en mer ändamålsenlig samarbetsform som möjliggör 

samverkan mellan Håbo kommun och E. ON på både strategisk och operativ 

nivå. Detta för att, mot bakgrund av Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 

2030” och de kommunövergripande mål som antogs i december 2018, skapa 

en stabil plattform för ömsesidigt informationsutbyte och samarbete i syfte 

att bland annat möjliggöra god framförhållning i samhällsbyggnadsfrågor.  

Formerna för framtida samarbete och samverkan kommer att fastlås och 

regleras i en avsiktsförklaring. Samverkan mellan kommunen och E. ON 

kan därmed spänna över ett bredare plan på området för energiförsörjning, 

från kapacitetsfrågor avseende leverans- och elförsörjning till att exempelvis 

kunna inkludera hållbarhetsfrågor i relation till elförsörjning liksom även 

säkerhets- och beredskapsfrågor kopplade till elförsörjning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 117 
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Tjänsteskrivelse 2019-04-02 

Utkast till avsiktsförklaring, 

Håbo kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”,  

Protokoll från den 24 mars 2014, avseende antagen vision    ”Vårt Håbo 

2030”, och  

Protokoll från den 10 december 2018, antagna kommunövergripande 

fokusområden från och med 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på tillägget att beslutet gäller under förutsättning 

att Upplands-Bro kommun beslutar detsamma.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Agneta Hägglunds (S) tillägg och finner att så sker.  
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§ 139 Dnr 2019/00215  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda 
huvudmän för förskola 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden.  

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 motsvarar självkostnadspris för handläggningen av en ansökan om 

godkännande av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 133 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-05-08 § 56 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) yrkar på återremiss med motiveringen att ta fram bättre 

underlag och jämförelse med andra kommuner.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fred Rydbergs (KD) yrkande med tillägget 

att beräkning av avgiften enligt självkostnadsprincipen ska göras och 

förtydligande av barn- och utbildningsnämndens attsats 4.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag eller enligt Fred Rydbergs (KD) yrkande. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Fred Rydbergs (KD) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) 

tillägg och finner att så sker.   
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§ 140 Dnr 2019/00210  

Sponsring till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om att sponsra föreningen hjärt- och lungsjuka 

med 10 000 kronor i samband med föreningens 80 års jubileum.  

Sammanfattning  

Det har inkommit önskemål från patientförening för hjärt- och lungsjuka om 

Håbo kommun kan medverka, genom att kommunstyrelsens ordförande 

håller ett välkomsttal för deras kongressdelegater på Aronsborg 

konferenshotell. Detta i samband med att föreningen fyller 80 år och har 

jubileum.  

Föreningen frågar också om kommunen har möjlighet att lämna sponsring 

till föreningen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 131 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomi  
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§ 141 Dnr 2019/00213  

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för 
Region Uppsala och länets kommuner 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal kring 

kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård.  

Sammanfattning  

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet 

av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och 

kommunernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska 

hanteras inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och 

tjänstemannaledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför 

ledamöterna i Regionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region 

Uppsala och länets kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett 

nytt avtal. Samverkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag 

till ett nytt avtal som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och 

finansiering av verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes 

av Regionalt forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om 

avtalet fattas i parternas respektive fullmäktigen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 132 

Tjänsteutlåtande Region Uppsala Dnr LS2019-0289 

Förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård.  
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§ 142 Dnr 2018/00798  

Taxa för utskrift och kopiering av allmänna handlingar 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utskrift och kopiering av 

allmänna handlingar 

2. Kommunfullmäktige upphäver taxa antagen 2014-03-24 § 4, Avgifter för 

kopia med mera av allmänna handlingar, KS 2014/27 nr 2014.192 

Sammanfattning  

Att ta del av allmänna handlingar är enligt lag 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. I återremiss ombads 

förvaltningen justera denna taxa i enlighet med taxan för kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter, där kopiering, utskrift och skanning av icke 

allmänna handlingar tas upp.   

Allra oftast kommer en begäran om allmän handling in via mail eller 

telefon. Om handlingen finns i digital form och sekretessprövning visar att 

inga hinder finns för att lämna ut den på det sättet, så skickas den digitalt. I 

annat fall kopieras handlingen av ansvarig handläggare och skickas via post, 

antingen som rekommenderat brev vid känsliga eller sekretessbelagda 

uppgifter eller i vanligt brev. I enstaka fall kommer personen för att själv 

hämta ut kopian på sin handling eller för att läsa handlingarna på plats, om 

det rör sig om ett mycket omfattande material. 

Utredning visar att det ofta är under tio sidor som begärs ut, vilket är 

gränsen för att kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar idag. Det är idag 

även kostnadsfritt att få handlingar distribuerade digitalt.  

I dagsläget är det mycket få verksamheter som har möjlighet att ta betalt för 

så små belopp som det skulle innebära att ta betalt för kopior redan från 

första sidan. Faktura kan bara användas för belopp över 50 kronor och 

kommunen skulle gå back ekonomiskt på att kräva så små belopp via 

postförskott. Flera betalningssätt som till exempel faktura och swish, kan 

inte garantera anonymiteten för den som begär ut en allmän handling, vilket 

är skyddat i grundlag. I kommunhuset finns heller ingen kontanthantering. 

Att använda sig av kopiatorer med myntinkast försvåras dels av möjligheten 

att omhänderta mynten, dels för att det skulle innebära att alla som vill ta del 

av allmänna handlingar skulle behöva komma till kommunhuset i egen 

person för att själv kopiera handlingarna vilket både är en avsevärd 

försämring av servicen jämfört med idag, och i många fall inte ens möjligt 

då begäran kommer från medborgare bosatta i andra delar av landet eller på 

andra sätt förhindrade att ta sig till kommunhuset. De kopiatorer vi har idag 
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har heller inte den möjligheten utan nya maskiner skulle behöva 

införskaffas. 

Många allmänna handlingar som begärs ut skickas idag i elektronisk form, 

men det är inte rekommenderat att alla handlingar ska distribueras så. 

Handlingar som ofta begärs ut och skickas i pappersform är exempelvis 

handlingar från kommunarkivet som rör betyg, skolhälsojournaler eller 

elevakter, adoptions- eller fosterhemsplaceringshandlingar.  

I bibliotekstaxan för icke allmänna handlingar (alltså varken inkomna till 

eller skapade hos kommunen), framgår också att även skanning och att 

skicka den inskannade handlingen med mail ska vara belagt med en 

kostnad. Det innebär att vi inte längre kan låta medborgare ta del av några 

handlingar ur kommunarkivet utan kostnad, exempelvis avtal av olika slag, 

äldre bygglovshandlingar eller annan dokumentation kring en fastighet.  

Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att jämställa lagstadgat 

utlämnande av allmänna handlingar med handlingar som privatpersoner tar 

med sig för utskrift eller skanning på biblioteket. Dessutom skulle det som 

tidigare nämnts bli en för stor administrativ kostnad att hantera betalning av 

alla kopierade sidor. Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att 

taxan även fortsättningsvis gäller från tionde sidan och inte vid inskannade 

handlingar som distribueras digitalt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 118 

Tjänsteskrivelse 2019-02-14 

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 

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 
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§ 143 Dnr 2019/00189  

Inriktning för nödvattenförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta inriktning för nödvattenförsörjning, 

daterad 2019-04-30. 

2. Kommunstyrelsen besluter om att få en redovisning om arbetet med 

reservvattenplan, t.ex utnyttjande av de tidigare vattentäkterna.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram en 

nödvattenplan för Håbo kommun. I det arbetet ingår att separat fastställa en 

inriktning för nödvattenförsörjningen. Inriktningen blir en del av 

nödvattenplanen som ska antas av kommunfullmäktige. 

En inriktning och ambitionsnivå för hur mycket dricksvatten som ska 

distribueras och vilka verksamheter som ska prioriteras vid en 

nödvattensituation behöver fastställas. Detta för att förhindra att distribution 

av nödvatten försenas och äventyrar människors hälsa och miljön.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 119 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Inriktning för nödvattenförsörjning, daterad 2019-04-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande tillägg: Kommunstyrelsen besluter om 

att få en redovisning om arbetet med reservvattenplanen, t.ex utnyttjande av 

de tidigare vattentäkterna.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Owe Fröjds (Båp) tillägg och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden  

Förvaltningschef tekniska förvaltningen  

Säkerhetssamordnare 
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§ 144 Dnr 2018/00472  

Motion: Planläggning av fler villatomter med mera 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens två första attsatser.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslag till reviderad tredje 

attsats, att utreda möjligheten till ett nytt gestaltningsprogram efter 

Stockholmsvägen på normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen 

och mer grönytor i anslutning till Åsen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om planläggning av fler 

villatomter. Motionen utmynnar i tre förslag. Det föreslås att: 

man snarast planerar för fler villatomter, villatomter som ska säljas till 

privatpersoner som får möjlighet att bygga som de vill, inte vara tvungna att 

köpa något som någon byggmästare vill och som är byggt med 

vinstoptimering som främsta syfte inte bevilja fler nya detaljplaner än vad 

kommunens behov är införa ett nytt gestaltningsprogram efter 

Stockholmsvägen på normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen, 

och mer grönytor i anslutning till Åsen. 

I motionen uppges att det de senaste fyra åren getts ett flertal uppdrag om 

framtagande av planförslag för uppförande av ”många” flerbostadshus. Det 

uppges också i motionen att Bålstapartiet tycker att det är alldeles för 

många. Det heter vidare att Håbo är ett utpräglat villasamhälle och att det till 

stora delar bör förbli så. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen: 

Planera för fler villatomter 

För att garantera en styckvis försäljning av obebyggda villatomter till 

privatpersoner krävs att kommunen agerar ombud, som exploatör. Vid 

exploatering av nya områden behöver kommunen då stå för 

investeringskostnaden för utbyggnad av infrastrukturen. Projekten blir 

ekonomiskt framtunga och når balans först när endast ett fåtal tomter finns 

kvar till försäljning. Även om byggnationen av de styckvis sålda tomterna 

inte behöver ske vinstoptimerat sker försäljning av tomterna till 

marknadsmässigt pris.  

Ett antal villatomter finns till salu i kommunen. Av dem är endast ett fåtal 

kommunens egna. Majoriteten av tomter återfinns utanför Bålsta. 

Kommunen strävar mot ett långsiktigt hållbart samhälle med ett varierat 

bostadsutbud med balans mellan villaområden och flerbostadshus. Pågående 

planeringsprojekt, såsom Viby äng (etapp I och K) samt vid Hjalmars väg 
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(Kivinge) bedöms kunna ge detta och även en markreserv av tomter för 

kommunen till försäljning. Det är alltså förvaltningens mening att planering 

för fler villatomter pågår, delvis med den i motionen efterlysta inriktningen. 

Förvaltningen anser därmed att motionens första förslag avslås. 

Inte bevilja fler nya detaljplaner 

Detaljplanering är en långsiktig process och kommunens behov och ansvar 

förändras över tid. En färdig detaljplan är ingen garanti för en utbyggnad. 

För att täcka kommunens behov över tid krävs buffertar eller reserver. En 

förändring kan vara snabb så att planering inte riktigt hinner med. Det är i 

ett sådant läge man har nytta av tidigare detaljplaners vidsynthet. Eftersom 

planeringens syfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 

vore det synnerligen olyckligt att kortsiktigt begränsa detaljplaneringen. 

Förvaltningen menar med anledning av ovanstående att motionens andra 

förslag ska avslås. 

Införa ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen 

Stockholmsvägen är av en betydande längd med varierad bebyggelse. 

Småhusbebyggelse blandat med flerbostadshus. Högsta bebyggelse i dag är 

sjuvåningshus (Novilla) samt Mansängen och Johanneslund med fem/sex 

våningar. En 2018 antagen detaljplan för Tvåhusområdet innebär 

bebyggelse på upp till 5 våningar. 

Vidare pågår bl a programarbete för Gamla Bålsta, också centrerat längs 

Stockholmsvägen, med inriktning på ett tillvaratagande av kulturmiljöer. 

Dessutom finns samrådsförslag för Kalmarsand utställt med bebyggelse i 

upp till 60 meter. Förvaltningen menar att det alltså redan finns, samt pågår 

arbete med program för Stockholmsvägen. Dessa program är väl förankrade. 

Då Stockholmsvägen varierar kraftigt i dagens utförande skulle en generell 

begränsning till tre våningar inte stämma med dagsläget. Fler grönytor och 

bättre koppling mellan dessa och Åsen, ingår redan i flera pågående projekt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att även motionens tredje 

förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 120 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Motion 2018-06-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen med ändring av motionens tredje 

attsats till  
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"Utreda möjlighet till ett nytt gestaltningsprogram efter Stockholmsvägen på 

normalt maximalt 3 våningar mot Stockholmsvägen och mer grönytor i 

anslutning till Åsen." 

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

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag eller enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande.  
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§ 145 Dnr 2019/00092  

Motion: Inför tiggeriförbud i Håbos lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har 2019-02-25 inkommit med motionen 

”inför tiggeriförbud i Håbos lokala ordningsföreskrifter”. I motionen 

föreslås: 

 

- Att Håbo kommuns ordningsföreskrifter uppdateras på sådant vis att 

passiv insamling av pengar inte är tillåtet på definierade platser. 

- Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda lämpliga platser i 

kommunen där passiv insamling av pengar inte skall vara tillåtet. 

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till 

rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed 

en ordningsföreskrift som kan meddelas av kommunen. Om detta 

genomförs får det inte läggas onödigt tvång på allmänheten. 

Tillämpningsområdet för föreskriften bör vara avgränsat till vissa särskilt 

angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma 

att uppstå ordningsproblem. Sådana bestämmelser måste också ha 

tillräckligt tydlig utformning. Ordet ”tiggeri” är tillräckligt tydligt vad som 

anses. Det är exempelvis möjligt att göra en gränsdragning gentemot sådan 

insamling som sker till förmån för en hjälporganisation. Bestämmelsen har 

således getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. 

 

Förvaltningen anser att bedömningen av behovet av denna typ av reglering 

bör göras av kommunfullmäktige därför lämnas två alternativa förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 12 

Tjänsteskrivelse 2019-04-02 

Motion 2019-02-25 

Utredning 2019-04-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Fred Rydberg (KD) yrkar avslag på motionen.  
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Marie Nordberg (MP) yrkar avslag på motionen.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar avslag på motionen.  

Helen Zeland Bodin (C) yrkar avslag på motionen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen, med följande motivering:  

Då förslaget inte avser ett generellt tiggeriförbud, utan är ett 

situationsanpassat förbud som kan användas där problem kan uppstå. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till motionen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår motionen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller motionen.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen, Ja-röst för bifall, Nej-röst för 

avslag.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Michael Rubbestad 

(SD), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst: Helene Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg 

(MP), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Sven-

Olov Dväring (S) 

Avstår: Fredrik Anderstedt (S) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen enligt 7 

Nej-röster mot 5 Ja-röster och en avstår.  

Protokollsanteckning 

Reservation Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Michael 

Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD)  
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§ 146 Dnr 2018/00347  

Motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med motion ”Lokalförankra Jan 

Fridegård-priset” där det föreslås att fullmäktige beslutar: 

- Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda inom 

Uppsala län 

- Att prissumman minskas till 25 000 kr 

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

framhåller att priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” tillsammans 

med Uppsala kommun. Om Håbos prissumma är 25 000 kr och Uppsala 

kommuns prissumma är 100 000 kr får priset olika dignitet. Det kan också 

komma att uppfattas märkligt om Håbos prissumma är mindre än Uppsalas 

med tanke på att Jan Fridegård är bördig från Håbo. Genom att minska 

prissumman till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen 

tillgodoses möjligen andra fokusområden i Håbo kommun. Nämnden anser 

dock att då bör hela priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga 

värde. Ett beslut enligt motionen förslag bör tas i samråd med övriga parter.   

Frågan om lägga ned Jan Fridegårdspriset har behandlats av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-07 § 168, som beslutade att avslå 

förvaltningens förslag om att lägga ner priset.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 122 

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 

Motion 2018-05-04 

Beslut kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 X 

Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-11 

Protokollsutdrag KSAU 2017-11-07 § 168 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen samt att skrivelse sänds 

till Uppsala kommun om motsvarande prissättning.  

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på motionen.  
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Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag eller enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Reservation Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) till förmån för 

eget förslag till beslut.  
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§ 147 Dnr 2017/00670  

Motion: Öppna café Fridegård på kvällar och helger 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att utreda 

möjligheten att utöka ungdomsverksamheten på café Fridegård i samråd 

med berörda nämnder.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Håbo 

kommun öppnar upp Café Fridegård även under kvällar och helger. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 65 att återremittera ärendet för 

inhämtande av yttrande från ungdomsrådet.  

 

Ungdomsrådets lämnade ett yttrande 2018-10-09. Ungdomsrådet ställde sig 

negativa till motionen utifrån ökade möjligheter om caféverksamhet då man 

inte ansåg det vara grundbehovet. Däremot yrkade ungdomsrådet på bifall 

om att mötesplatsen skulle innehålla någon form av studiehjälp efter skoltid.  

Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i 

uppdrag att utreda hela fritidsgårdsverksamheten. Som ett led i 

fritidsgårdsutredningen ser kultur- och fritidsförvaltningen över såväl 

samverkan som en mer ekonomisk fördelaktig organisering av 

ungdomsverksamheten. Såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden har behov av att se över samverkan 

och koordinering rörande ungdomars behov av mötesplatser.  

Motionen har också överlämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. 

Nämnden önskar ett uppdrag att utreda möjligheten att utöka 

ungdomsverksamheten med ett öppet ungdomscafé på Fridegårdsgymnasiet 

med fokus på studiehjälp enligt yttrande från Ungdomsrådet. Utredningen 

görs i samband med att kultur- och fritidsförvaltningen utreder 

fritidsgårdens framtida verksamhet.   

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår fullmäktige att som ett led i 

besvarandet av motionen uppdra till kultur- och fritidsnämnden att 

genomföra önskad utredning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 123 

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 

Motion 2017-10-26 

Protokollsutdrag KF 2018-06-11 § 65 

Yttrande ungdomsrådet 2018-10-09 

Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-11 
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§ 148 Dnr 2018/00479  

Motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis i avseendet att förorda ny 

pendeltågsstation.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp)har inkommit med en motion om en ny pendeltågstation i 

västra Bålsta. Motionären menar att ett expanderande Bålsta behöver bättre 

kollektivtrafik och att man i anslutning till en ny station också ska bygga 

nya infartsparkeringar.  

Motionären föreslår dels att kommunfullmäktige ska besluta förorda att en 

ny station byggs, dels att kommunfullmäktige utreder frågan med berörda 

parter. 

En ny pendeltågstation kräver omfattande utredning och investeringar. En 

helt nödvändig förutsättning för en ny pendeltågstation är en utbyggnad av 

Mälarbanan med ytterligare spårkapacitet på sträckan Bålsta – Kallhäll. 

Utan denna investering finns inga möjligheter att hantera en ökad 

tågtrafikering.  

En lyckad process innebär att frågan om en ny pendeltågstation först måste 

prioriteras i Uppsala läns länstransportplan för att därefter hanteras i 

samarbetet ”En bättre sits” (transportpolitiskt samarbete mellan ett stort 

antal intressenter i sju län, däribland Stockholm och Uppsala). Frågan måste 

slutligen också prioriteras i Trafikverkets nationella plan för 

transportsystemet. Håbo kommun har under lång tid fört fram behovet av en 

utredning för ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan. Frågan har dock 

hittills inte prioriterats på regional eller nationell nivå.   

Det är inte självklart att alternativet med en ny pendeltågstation är 

ekonomiskt realistiskt eller att det inte finns tänkbara alternativ för 

kollektivtrafikförsörjningen (ex busslinjer). Den årliga kostnaden för region 

Uppsala för pendeltågstrafikeringen från länsgränsen till Bålsta station 

uppgår till 25 miljoner kronor. En ny pendeltågstation förutsätter att Region 

Stockholm kan fortsätta att trafikera sträckan med pendeltåg och att Region 

Uppsala kan fortsätta bekosta denna trafikering. 

Förvaltningen anser alltså att det i nuläget inte finns skäl att utreda frågan 

vidare i större utsträckning däremot att förorda en ny station.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 124 
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Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Motion 2018-06-06 
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§ 149 Dnr 2018/00476  

Motion: Källsortering i "flerfacktunna" 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

tekniska nämndens bedömning.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har 2018-06-11 inkommit med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska övergå till hushållsnära insamling av förpackningar i 

ett kärl av flerfacksmodell. 

 

Motionen har lämnat för yttrande till tekniska nämnden. Tekniska nämnden 

föreslår bifall till motionens förslag mot bakgrund av tidigare genomförd 

utredning gällande fastighetsnära insamling av förpackningar i Håbo 

kommun, samt fattade beslut i KS 2018-09-17, § 169 och TN 2019-02-28 § 

12. 

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda fastighetsnära 

insamling av förpackningar i Håbo kommun, enligt KS beslut 2016-05-23, § 

75. I rapporten belyses vad det skulle innebära att införa fastighetsnära 

insamling (FNI) av förpackningar och returpapper i en region bestående av 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. I rapporten ges också 

ett förslag till en gemensam systemlösning, som ett led i att uppnå mål i 

avfallsplanerna om bl.a. ökad andel utsorterat avfall, förbättrad service och 

strävan uppåt i avfallstrappan. 

KS godkände 2018-09-17, § 169 rapporten ”Insamling av avfall i Håbo, 

Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner” daterad 2018-06-29 och 

beslöt samtidigt att det fortsatta arbetet inklusive kommande upphandlingar 

ska baseras på rapportens förslag på inriktning till framtidens 

insamlingssystem för mat- och restavfall, förpackningar och returpapper. 

Tekniska nämnden beslutade 2019-02-28 att genomföra en samordnad 

upphandling tillsammans med kommunerna Knivsta, Sigtuna och Upplands-

Bro avseende avfallshämtning från villor, lägenheter, fritidshus och 

verksamheter för nästkommande avtalsperiod, samt de upphandlingar som 

behövs kopplade till avfallshämtningen. Det beslutades även att den 

samordnade upphandlingen av avfallshämtning innefattar bland annat 

fastighetsnära insamling av mat- och restavfall, förpackningar och 

returpapper i fyrfackskärl från villor.  

 

Mot bakgrund av tekniska nämndens yttrande ser förvaltningen att nämnden 

arbetar i enlighet motionärens förslag och föreslår bifall.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 125 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag tekniska nämnden 2019-04-04 § 45 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  
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§ 150 Dnr 2018/00480  

Motion: SL-kort till våra gymnasieelever 

Kommunstyrelsens förlag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.  

Sammanfattning  

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

snarast återinför SL-kort för Håbos elever.  

 

Motionen har lämnats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, som 

lämnar följande yttrande: 

 

Sedan SL-kortet förlorat sitt Bålstatillägg behöver Fridegårdsgymnasiet inte 

längre SL-kortet ur pedagogiskt hänseende för studiebesök och liknande 

eftersom:  

- Reskassan på SL blivit betydligt billigare sedan tillägget togs bort  

- Reskassan ger en enkel administration av biljetter  

- Resandet inom UL-området inte täcks av SL-kortet   

- Möjlighet till socialt utbytet mellan elever utanför skoltid som förstärktes 

genom SL-kortet är i grunden inte skolans uppdrag och kostnad för detta 

inte tas från skolpengen.  

- Fridegårdsgymnasiet hade antagningen HT18 förstahandssökande till 85% 

av sina platser och fyllde alla platser som erbjöds. Skolan har vänt sitt rykte 

och sin popularitet. Att alla elever inte längre får SL-kort har inte påverkat 

negativt, vilket bekräftas av antagningen HT18.  

- Alla elever som bor 6 km eller längre från sin skola får reseersättning inom 

det län de bor betalad av sin hemkommun. Håbo ger UL-kort till dessa 

Fridegårdselever och hemkommunerna i Stockholms län ger SL-kort till de 

som reser mer än 6 km till Fridegårdsgymnasiet.   

- Om SL-kort ska ges till alla elever uppnås en likvärdighet i reseersättning 

först om alla elever får både SL- och UL-kort.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att SL-kort ska delas ut enligt 

regelverk för reseersättning på gymnasiet och därmed inte till alla elever.  

 

Mot bakgrund av nämndens bedömning föreslår förvaltningen avslag.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 126 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Motion 2018-06-07 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 111 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Michael Rubbetad (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag eller enligt Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) 

yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 

Reservation Owe Fröjd (Båp) till förmån för eget förslag.  

Reservation Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) till förmån 

för eget förslag.  

Sverigedemokraterna önskar få följande antecknat till protokollet: 

SD yrkar bifall till motionen med hänvisning till socialnämndens tidigare 

beslut om kombinerat SL och UL kollektivtrafikkort för sociala ändamål för 

nyanlända ungdomar, detta för att säkerställa likvärdigheten och motverka 

främlingsfientlighet och grupp-mot-gruppeffekten. I det fall socialnämndens 

beslut upphör bör även Barn och utbildningsnämndens beslut om bifall 

upphävas.  

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 63(72) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-03  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 151 Dnr 2018/00469  

Motion: Vändplats för UL i Viby Äng 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion om ny busslinjesträckning 

till Viby Äng. I motionen föreslås följande:  

- Att tillsammans med UL projektera en vändplats för bussar i området. 

- Att ta upp en kommande linjesträckning med UL. 

Förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att ordna en 

busslinje i Viby Äng. Att busslinjetrafikering till Viby Äng idag saknas 

beror dels på frånvaron av lämplig vändplats men också på avståndet mellan 

Viby Äng och ”busslinjestråket” längs Kalmarleden. In- och utkörning till 

Viby Äng, utifrån nuvarande busslinjedragning, skulle ta mycket tid. Detta i 

sin tur skulle innebära att tidtabellerna inte skulle kunna hållas.  

När det nuvarande avtalet om kollektivtrafik i Håbo kommun löper ut 2022, 

behöver kollektivtrafiknätet i hela Håbo, inklusive Bålsta, ses över. Inför 

denna översyn är det viktigt att kommunen tar fram en 

kollektivtrafikstrategi där t ex ”felande länkar” som Viby Äng kan 

identifieras. En framtida vändplats för att möjliggöra busstrafikering utreds 

också i det nya pågående detaljplanearbetet för området.  

Mot denna bakgrund konstaterar förvaltningen att det i dagsläget inte är 

aktuellt att projektera en vändplats för bussar i området. Därmed föreslås att 

motionens första attsats avslås.  

Kommunen för dock redan i dagsläget dialoger med UL gällande bland 

annat eventuella linjesträckningar i Viby Äng. Denna diskussion är i 

enlighet med förslaget i motionens andra att-sats. Förvaltningen föreslår 

därför att den andra att-satsen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 127 

Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Motion 2018-06-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till motionen.  
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§ 152 Dnr 2018/00802  

Medborgarförslag: Utveckling av Kalmarsands 
badplats 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar att komplettera underlag med ett förtydligande 

till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

utveckling av Kalmarsands badplats. Bland annat ges förslag på placering 

av bryggor, hopptorn, att noggrant markera vattendjup, stänga av för 

biltrafik ner till stranden när det inte är säsong, arrende av kiosk och hålla 

rent från ogräs och sly på stranden. 

 

Medborgarförslaget remitterades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Nämnden meddelade att de flesta av de förslagen är genomförda eller 

planerade inför badsäsongen 2019. Kultur- och fritidsnämnden yttrade sig 

enligt nedan:  

 

Under sommaren 2018 gjorde förvaltningen en stor inventering av de behov 

som finns vid kommunens två kommunalt skötta badplatser, Kalmarsand 

och Ekilla. Flera åtgärder gjordes redan då och flera är planerade för 2019. 

En utredning gjordes även om placering av bryggor och gräns/säkerhetslinor 

samt skyltningar.  

 

Avtal har tecknats med två entreprenörer. Floattech svarar för att bryggor 

läggs i och tas upp samt inspekteras. Bojjob svarar för säkerhetslinor, 

avgränsningar och bottensyn. Förvaltningen har även ett avtal avseende 

metalldetektorsökning av strand och vatten.  

Förvaltningens personal svarar för skötsel av stranden under badsäsongen. I 

det ingår öppning/stängning av toaletter/omklädningsrum. Under 2019 

kommer även kiosken att skötas av förvaltningens personal tillsammans 

med sommarjobbare.  

Under 2019 kommer även den del av stranden, närmast silon, som är 

privatägd, att tas om hand av kommunen och göras tillgänglig för badande.  

Under april kommer en detaljerad planering av åtgärder att göras. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget anses 

besvarat.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 128 

Tjänsteskrivelse 2019-04-15 

Medborgarförslag 2018-10-18 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningen § 27 2019 

Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-03-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på att förtydligande biläggs till kommunfullmäktige 

av vad som är gjort, ska göras och inte kommer att genomföras.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Owe Fröjd (Båp) tillägg och finner att så sker.  
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§ 153 Dnr 2019/00075  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2018  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

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

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 4 år 2018. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 129 

Socialnämndens beslut, § 4 2019 

Socialnämndens yttrande 

Vård- och omsorgsnämndens beslut, § 31 2019 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 
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§ 154 Dnr 2019/00180  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.     

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2019-04-18 – 2019-05-27 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten, 

delegationsbeslut för upphandlingsenheten, delegationsbeslut från 

kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2019-04-18 – 2019-05-27 .  

Beslutsunderlag 

Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

Delegationsbeslut för upphandlingsenheten  

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2019-04-18 – 

2019-05-27   
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§ 155 Dnr 2019/00181  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade skrivelser   

Sammanfattning  

Följande skrivelser har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-

03: 

- 03-2019 SIGN-Sammanträdesplan 2020 

- Minnesanteckningar Ägarsamråd ÖFN 2019-05-03  

- E-post med cirkulär från SKL, Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 - 

- E-post, Information till ägare i Inera 

- E-post med cirkulär, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19 

- E-post med cirkulär AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med 

integrerad skyddsfunktion 

- E-post med brev om Ineras nya styrelseordförande 

- E-post med bilaga, Inbjudan utbildning i Agenda 2030 

Beslutsunderlag 

Skrivelser enligt ovan   
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§ 156 Dnr 2019/00088  

Kommundirektörens informationspunkt 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om följande: 

- Organisationsförändringar  

- Styrgrupper 

- Borttagande av subventionerade luncher och simning  

- Uppstädning av regler inför personalhandbok  

- TIB 

- Lokalförsörjning  

- Tjänstgörande och beredskap inför sommaren 

- Utbildnings tjänstemannarollen och myndighetsutövning 25/9 

- Ägardirektiv HMA 

- Wifi4EU 

- Översyn av riktlinjer ersättning förtroendevalda 

Aktuellt från regionen:  

- Regional tillämpning, säkerhetsprövning och säkerhetsklass 

- Regionkoordinator mot prostitution och människohandel 

- RUS 

- Lägesbild, polis, arbetsförmedling, kommunerna, länsstyrelsen, regionen. 

- Rekrytering av kommundirektörer Älvkarleby, Knivsta, Enköping samt 

Sala, regiondirektör. 

- Landshövdingen cyklar i Håbo 27/6 
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§ 157 Dnr 2019/00237  

Entledigande av ledamot i Håbo Marknad AB styrelse  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar avslå ärendet.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) väcker ärende om att entlediga ledamot i Håbo 

Marknad AB styrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att Bengt Björkman entledigas som ledamot i 

Håbo Marknad AB styrelse och att i kommunfullmäktige förrättar nyval.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på Michael Rubbestad (SD) yrkande.   

Helene Cranser (S) yrkar avslag på Michael Rubbestad (SD) yrkande.   

Beslutsgång 

Ordförande frågor om kommunstyrelsen beslutar enligt Michael Rubbestads 

(SD) yrkande eller avslår detsamma. Ordförande finner att förslaget avslås.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen, Ja-röst för Michael Rubbestads 

(SD) förslag, Nej-röst för avslag.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD),  

Nej-röst: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Avstår: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland 

Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg 

(KD) 

Ordförande finner att kommunstyrelsen avslår förslaget enligt 5 Nej-röster 

mot 2 Ja-röster och 6 avstår.  

Protokollsanteckning 

Reservation Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) till förmån för 

eget förslag till beslut.  
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§ 158 Dnr 2019/00238  

Entledigande av ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Thomas Moore (SD) från 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

2. Kommunstyrelsen väljer Michael Rubbestad (SD) till uppdrag som 

ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i Thomas Moores (SD) ställe.  

Sammanfattning  

Thomas Moore (SD) önskas entledigas från uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) önskar entledigas från uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott och att kommunstyrelsen väljer Michael 

Rubbestad (SD) till uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

i hans ställe.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Lön  

Företroendemannaregister  

Michael Rubbestad (SD) 

Thomas Moore (SD)  
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§ 159 Dnr 62738  

Övriga frågor  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) informerar om organisationsförändringar i Mälarens 

Vattenvårdsförbund, Håbo förlorar sin plats i styrelsen.  

Vattnet kring Mälaren har klarat sig bra under förra sommaren, informerar 

om vegetation i Mälaren, problem med Sjögull.  

 
 
 

 


