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§ 46 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Owe Fröjd (Båp) till justerare av 
dagens protokoll. Protokollet justeras torsdagen den 12 maj. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning med 
tillägg enligt följande: 

- Lokal trafikföreskrift (Övrig fråga)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott förrättar upprop, väljer en ledamot att 
jämte ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för 
dagens sammanträde.  

______________ 
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§ 47 Dnr 62701  

Informationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Per Nordenstam lämnar följande information: 

- Information ges om en uppstartad utredning och projekt kring kommunens 
fordonsflotta och hur kommunen kan effektivisera denna, både 
kostnadsmässigt och miljömässigt. 

- Information ges om aktivitetsbaserade kontorslösningar och ett uppstartat 
projekt kring detta. 

Förvaltningschef Anna-Karin Bergvall lämnar följande information: 

- Uppdatering ges om den fortsatta processen kring NCC:s ansökan vid 
Toresta. 

- Plan- och priolistan gås igenom med fördjupning i några projekt. 

- Information ges om moduler för tillfälligt särskilt boende samt boende för 
flyktingar.  

- Återkoppling ges från möte med båtklubbarna.  

______________ 
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§ 48 Dnr 2015/00293  

Utredning om organisationsform för kommunala 
fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus 
AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och 
förvaltas av ett kommunalt bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rubriken ändras till utredning 
om organisationsform för kommunala fastigheter.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att till styrelsen redovisa ett 
alternativt förslag till finansiering av investeringar, istället för extern 
upplåning. Förvaltningen har tillsammans med Hemsö fastigheter AB 
genomfört en förstudie. 

Syftet med försäljningen av kommunala fastigheter har varit att frigöra 
kapital som en alternativ finansiering för kommunens framtida 
investeringsbehov och för investeringar i kvarvarande bestånd. Ytterligare 
aspekter som vägts in är; 

- Att frigöra kapital för att rusta upp kommunens gator och vägar då 
underhållsbehovet är stort. 

- Att amortera på den långfristiga skulden. 

- I samband med bostadsbyggandet och markförsäljning ökar i kommunen 
medför det att kommunens utgifter för infrastruktur initialt kommer att öka 
innan kommunen får försäljningsinkomster för marken. Detta kommer att 
medföra att extern upplåning måste ske. 

Förstudien visar preliminärt att de valda objekten är värda 529 mnkr. 
Jämfört med det bokförda värdet (ca 320 mnkr) uppstår en ”reavinst på ca 
208 mnkr. Genomsnittshyra uppgår till 1 530 kr/kvm, brutto skulle hyran 
uppgå till ca 38 mnkr, netto till ca 27,5 mkr, beroende på att reavinsten 
enligt Redovisningsrådet för kommunal redovisning (RKR) periodiseras 
över hyresperioden, d.v.s. 20 år och årligen återföras till kommunens 
resultaträkning. Kommunens externa kostnader för objekten uppgår till 27,9 
mkr. Kalkylen visar att kommunens kostnader minskar med ca 500 
tkr/årligen exklusive eventuella hyreshöjningar under hyresperioden. 

Ett annat sätt att belysa ekonomin är att jämföra kommunens kostnader för 
valda objekten med den externa hyran som är redovisad i förstudien och 
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minskning av kommunens externa räntekostnader i samband med att 
kommunen amorterar på skulden. Kalkylen visar att kommunens kostnader 
ökar med 3,7 mkr årligen. 

Eftersom det finns flera sätt att se på ekonomin är förvaltningens bedömning 
att studien fördjupas och att kommunen anlitar expertis inom området som 
belyser dels för- och nackdelar med försäljningen till en extern part, dels 
belyser hur den totala ekonomin påverkas både på kort och på lång sikt. 

Förvaltningen föreslår även att utredningen utvidgas till att omfatta även en 
försäljning och ägandet till Håbohus AB och ett alternativ att kommunen 
fortsätter äga och förvalta fastigheter i egen regi. 

Den nu genomförda förstudien har i första hand belyst en eventuell framtida 
försäljning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Inför ett slutgiltigt beslut om 
försäljning måste ärendet kompletteras med en tydlig risk- och 
konsekvensanalys som belyser juridiska och verksamhetsmässiga aspekter 
av försäljningen.  

Beslutsunderlag 
Protokoll Håbohus AB 2016-04-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-10 
Presentation från Hemsö AB 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar på följande förslag till beslut i ärendet: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utreda en organisationsform med Håbohus 
AB i en koncernstruktur med syftet att kommunala fastigheter ägs och 
förvaltas av ett kommunalt bolag. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att rubriken ändras till utredning 
om organisationsform för kommunala fastigheter. 

Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Carina Lunds 
(M) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
besluta enligt liggande förslag. Ordförande finner att så sker.  

______________ 
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Kansliet 
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§ 49 Dnr 2016/00220  

Delårsuppföljning per mars 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska 
åtgärda prognostiserat underskott, vilket ska redovisas i delårsbokslutet per 
augusti. 

2. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning för mars. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 669 tkr i budget från tekniska 
avdelningen gemensamt till upphandling, avseende utredartjänst.  

Sammanfattning  
Delårsrapporten per mars ska redovisa om verksamheten och ekonomin 
följer den budget som fastställts i kommunfullmäktige för året. 

Tidigare års delårsrapport per mars har fokuserat på ekonomin. I år 
redovisas även verksamheten med bedömd trolig måluppfyllelse samt mått 
på hur verksamheten bedrivs utifrån resursbehov, produktion och kvalitet. 

Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är ett resultat som är 
11,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 26,1 mkr. Totalt 
prognostiseras resultatet till 37,3 mkr vilket utgör 3,6 procent av 
skattenettot. Detta kommer att överträffa målsättningens resultat på 2 % och 
bidrar till att kommunens finansiella situation förbättras och att lånebehovet 
minskar. 

Socialnämnden redovisar överskott med 11,9 mkr, vilket är den största 
orsaken till det förbättrade resultatet. Överskottet är dock mycket osäkert på 
grund av den förändrade flyktingsituationen. Alla nämnder och styrelser 
utom barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att hålla budgetram vid 
årets slut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsuppföljning mars 2016 
Nämndernas protokoll 

______________ 
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§ 50 Dnr 2016/00226  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen samfond inom 
skolområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, 
god kamratanda eller berömvärd flit. 

belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell 
verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott,  

stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, 
kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt 
ändamål.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2015 

______________ 
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§ 51 Dnr 2016/00224  

Årsredovisning år 2015 för stiftelsen socialsamfond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2015.  

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2015 

______________ 
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§ 52 Dnr 2016/00256  

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar överlämnad årsredovisning från 
Samordningsförbundet i Uppsala län avseende verksamhetsåret 2015. 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
styrelsen och dess ledamöter avseende verksamhetsåret 2015.  

Sammanfattning  
Samordningsförbundet i Uppsala län har inkommit med årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 samt revisionsberättelse och granskningsrapport. 
Samordningsförbundet begär medlemmarnas ställningstagande gällande 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Revisionen bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt 
ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och 
upprättade i enlighet med lag och god redovisningssed. Därmed tillstyrker 
revisionen att ansvarsfrihet beviljas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2015 
Revisionsberättelse 2015 
Granskningsrapport 2015 

______________ 
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§ 53 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta kostenheten, från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen, från 
och med den 1 januari 2017. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att driftbudget och investeringsbudget för 
kostenheten, preliminärt 30 602 tkr respektive 445 tkr, förs över från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden för år 2017.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar i övrigt över båda 
budgetförslagen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Sammanfattning  
Kommundirektören har tillsammans med övriga förvaltningschefer och 
deltagare i kommunens ledningsgrupp upprättat förslag till budget år 2017. 
Detta förslag har sedan behandlats politiskt vid budgetkonferens samt 
internt inom respektive parti. Fullständigt budgetdokument presenteras först 
till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj. 

Kostenheten tillhör i dagsläget kommunstyrelsens tekniska avdelning 
samtidigt som den enbart arbetar gentemot barn- och utbildningsnämndens 
olika verksamheter.  För att skapa en effektivare styrning, bättre 
kommunikation och kortare beslutsvägar mellan kostenheten och de skolor 
och förskolor som enheten servar föreslår förvaltningen en omorganisation, 
där kostenheten flyttas från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden från årsskiftet 2016/2017. 

Omorganisationen av kostenheten från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden medför att den beräknade driftbudgeten och 
investeringsbudgeten för enheten föreslås överföras. Driftbudgeten uppgår 
preliminärt till 33 452 tkr år 2017 och kostenheten har en föreslagen 
investeringsbudget för inventarier på 445 tkr för år 2017.  De exakta 
budgetbeloppen kommer att redovisas i höstens återrapportering av budget 
2017.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  
Budgetförslag från Håboalliansen 
Budgetförslag från Socialdemokraterna och Bålstapartiet 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) lägger fram Håboalliansens förslag till budget 2017 och 
redogör för detta. 

Agneta Hägglund (S) lägger fram budgetförslag från Socialdemokraterna 
och Bålstapartiet och redogör för detta.  

Carina Lund (M) yrkar att båda budgetförslagen lämnas över till 
kommunstyrelsen utan ställningstagande av arbetsutskottet.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
lämna över båda budgetförslagen till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. Ordförande finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om det är arbetsutskottets mening att besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag avseende kostenheten. Ordförande 
finner att så sker.  

______________ 
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§ 54 Dnr 2016/00207  

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare gällande 
dokumenthanteringsplan/föreskrifter om dokumenthantering.  

Sammanfattning  
Enligt Håbo kommuns arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-05 § 57 
ska dokumenthanteringsplanen antas av nämnden. 
Dokumenthanteringsplanen beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa ska hanteras utifrån aspekter av gallring, bevaring och förvaring.  

Det finns ingen fastställd dokumenthanteringsplan som gäller för samtliga 
verksamheter inom kommunstyrelsen. Den senast antagna 
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen avser kommunstyrelsens 
kansli (KS 2006/12, KS 2010-02-08 § 7). Den nya 
dokumenthanteringsplanen är anpassad efter kommunstyrelsens nuvarande 
organisation. Planen är också mer utförlig än tidigare vilket underlättar 
organisering och återsökning av handlingar. 

Till grund för dokumenthanteringsplanen ligger en inventering av 
kommunstyrelsens handlingsbestånd. Inventeringen initierades av 
kommunstyrelsens kansli men har skett i samråd med kommunstyrelsens 
övriga verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

______________ 
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§ 55 Dnr 2016/00236  

Remiss om vissa frågor i samband med likvidationen 
av Regionförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundet Uppsala län avvecklas 
genom likvidation den 31 december 2016, under förutsättning att erforderlig 
lagändring träder ikraft. 

2. Kommunfullmäktige tillstyrker att regionförbundets egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 i sin helhet 
överförs till Region Uppsala.  

Sammanfattning  
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med en remiss och förfrågan till 
länets kommuner och landstinget gällande regionförbundets likvidation i 
samband med inrättandet av Region Uppsala. Under förutsättning att 
riksdagen fattar beslut om den lagändring som krävs för att landstinget i 
Uppsala län ska få bilda region den 1 januari 2017, så ska regionförbundet 
samtidigt upphöra den 31 december 2016.  

Förutsättningarna för regionförbundets likvidation finns i 
förbundsordningen och innebär i korthet att varje medlems fullmäktige 
måste godkänna likvidationen. Utöver detta önskar även regionförbundet att 
varje medlems fullmäktige godkänner att förbundets egna kapital, tillgångar, 
skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region 
Uppsala.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Regionförbundets remiss 2016-04-05 

______________ 
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§ 56 Dnr 2016/00210  

Svar till pensionärsorganisationerna rörande 
upphandling Pomona äldreboende samt LOV gällande 
hemsjukvården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka föreslaget svar till 
pensionärsorganisationerna.  

Sammanfattning  
Pensionärsorganisationerna har 2016-02-02 skickat ett brev adresserat till 
socialnämnden och kommunstyrelsen. 

Skrivelsen besvarades av socialförvaltningen 2016-02-23. Förslag till svar 
från kommunstyrelsen har nu upprättats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Svar på skrivelse 
Svar från socialförvaltningen 
Brev från pensionärsorganisationerna   

______________ 
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§ 57 Dnr 2014/00060  

Svar på medborgarförslag: Förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i 
Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med 
hänvisning till de uppgifter som inkommit från UL i samband med 
beredningen av ärendet.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås en ny rutt för UL:s buss 304, den så kallade 
Mjuka linjen. Denna nya sträckning skulle göra det lättare för ungdomar 
med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Draget.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser att om Mjuka linjen även skulle trafikera 
hållplatsen vid Draget skulle såväl den upplevda som den faktiska restiden 
på linjen öka. Då linjen redan är lång och krokig vore detta inte att 
rekommendera. Dessutom håller kollektivtrafikförvaltningen på att se över 
möjligheterna att förlänga Mjuka linjen till Frösundavik. Detta sammantaget 
gör att kollektivtrafikförvaltningen bedömer att det inte är aktuellt att 
förlänga Mjuka linjen så att den också trafikerar hållplatsen Draget.  

På grund av ovan nämnda bedömning bör medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag (KS2014/60, KS nr 2014.978)   

______________ 
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§ 58 Dnr 2016/00235  

Tilläggsbudget för extra statsbidrag flyktingsituationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen fördelar 
tilläggsbudget år 2016 med 10 280 tkr till nämnderna med anledning av 
extra statsbidrag för flyktingssituationen.  

Sammanfattning  
Riksdagen beslutade i december om att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015 
men avses även täcka kostnader som förvänts uppstå 2016. Av proposition 
2015/16:47 framgår att syftet är ”För att hantera den rådande 
flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på 
den kommunala ekonomin, föreslår regeringen ett tillfälligt stöd”  

Bidraget utbetalades till kommunerna i december och Håbos andel är 11 047 
715 kr. Eftersom bidraget klassas som generellt statsbidrag fördelas bidraget 
till nämnder och verksamheter i form av en tilläggsbudget som ges till de 
nämnder som får del av bidraget. 

I december fördelades 767 tkr av bidraget ut i form av budget till barn- och 
utbildningsnämnden 657 tkr och socialnämnden 109 tkr för år 2015. För år 
2016 återstår 10 280 tkr att fördela och det planeras att användas till 
specificerade insatser inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och kommunstyrelsen. 

Det finns osäkerheter i hur flyktingssituationen ser ut år 2016, hur den 
påverkar kommunens verksamhet, vilka kostnader som uppstår och vad som 
kan finansieras från ordinarie statsbidrag för flyktingar och asylsökande. 

Föreslås därför att budgeten på 10 280 tkr tillförs kommunstyrelsen som får 
besluta om fördelning av budget till övriga nämnder. Fördelningen sker vid 
delårsbokslutet och årsbokslutet, när de definitiva kostnaderna är kända. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Tjänstreskrivelse 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
Regeringsbeslut om tillfälligt stöd 

______________ 
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§ 59 Dnr 2016/00267  

Redovisning av öppna ärenden per 2016-04-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har i beslut 2016-03-14 § 26 uppdragit till förvaltningen 
att redovisa samtliga öppna ärenden hos kommunstyrelsen i kommunens 
dokument- och ärendehanteringssystem.  

Kansliet har tagit fram en sådan lista, vilken presenteras enligt uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid rapporteringstillfället (2016-04-
25) fanns 482 st. öppna ärenden i kommunstyrelsens diarium.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Lista på öppna ärenden 
Kommunstyrelsen 2016-03-14 § 26 

______________ 
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§ 60 Dnr 2016/00279  

Höjning av högsta avgiften för äldreomsorg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och sjukvård och särskilt boende enligt 
hyreslagen per månad till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den högsta avgiften för bostad 
i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen till en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet.  

Sammanfattning  
Genom en lagändring i socialtjänstlagen ges möjlighet för kommunerna att 
höja den högsta avgiften inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. 
För en brukare boende på särskilt boende eller med hemtjänst om 20 timmar 
eller mer och med ett tillräckligt betalningsutrymme innebär det en 
avgiftsökning för 2016 med 218 kronor per månad. Kommunfullmäktige 
föreslås fatta ett beslut om att höja högsta avgiften till den nivå som är satt 
av lagstiftarna.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 61 Dnr 2015/00346  

Försäljning av fastigheten Bista 5:28 och plan för 
Skeppsgården som föreningslokal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja Bista 5:28, Dragrännan 8, till 
Pulmicare AB för en köpeskilling av 7,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 
ger kommundirektören rätt att skriva under försäljningsavtal. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att Skeppsgårdens förskola långsiktigt ska 
behållas i kommunens ägo med primär användning som föreningslokaler.  

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 mars 2016 beslutades att: 

”Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att istället utreda 
möjligheterna att använda lokalerna för annat syfte i den kommunala 
verksamheten. Om inget annat syfte identifieras ska fastigheterna avyttras.” 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett möjlig användning av fastigheterna 
och har kommit fram till att dessa skulle fungera bra som föreningslokaler, 
särskilt den större av fastigheterna Bista 5:28. Därefter har kommunen via 
Håbo marknads AB blivit kontaktade av det Bålstabaserade företaget 
Pulmicare AB som vill köpa Bista 5:28, Dragrännan 8, till en summa av 7,5 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens förvaltning förordar en försäljning av Bista 5:28. 

För att lösa behovet av föreningslokaler vid en försäljning av Bista 5:28 och 
för att inom en treårsperiod komma ur dyra externa inhyrningar föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att Skeppsgårdens förskola långsiktigt 
stannar i kommunens ägo, med primär användning som föreningslokaler.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2016-03-14   

______________ 
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§ 62 Dnr 2015/00257  

Utvärdering och revidering av arvodesregler för Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 
kommun, att gälla från och med den 1 juli 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler samtidigt upphör 
att gälla. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 
hösten 2017 starta arbetet med att ta fram nya arvodesregler för nästa 
mandatperiod.  

Sammanfattning  
I samband med att kommunfullmäktige antog nu gällande arvodesregler 
2014-12-15 § 76 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
arvodesreglerna och återkoppla till fullmäktige senast under juni månad år 
2016. 

Kommunstyrelsen inrättade 2016-02-08 § 13 en arbetsgrupp för detta 
ändamål bestående av samtliga gruppledare. Kommunstyrelsens ordförande 
utsågs till sammankallande.  

Arbetsgruppen har sedan dess träffats vid fyra tillfällen och ett förslag till 
reviderade arvodesregler har tagits fram.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderade arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutspunkt 3 ändras så att uppdraget ska startas 
under hösten år 2017 istället för under våren 2018. Detta för att skapa mer 
tid för en ordentlig genomlysning.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) frågar om det är arbetsutskottets mening att 
ändra beslutspunkt 3 enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande finner 
att så sker. 
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Ordförande frågar sedan om det är arbetsutskottets mening att i övrigt 
besluta enligt förvaltningens förslag. Ordförande finner att så sker.  

______________ 
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§ 63 Dnr 2016/00239  

Namnsättning av gator inom detaljplan 425, Väppeby 
äng 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna inom detaljplan 425, 
Väppeby Äng, ska heta Gärdesvägen och Tegvägen.  

Sammanfattning  
Inom Väppeby Äng i Bålsta har nyligen en detaljplan (detaljplan 425) 
antagits där BoKlok planerar att uppföra ny bostadsbebyggelse samt en 
förskola. Det är del av fastigheten Väppeby 6:1 som är berörd.  

Inom planområdet blir det två nya lokalgator, och dessa behöver 
namnsättas. Befintlig väg i området har namnet Åkervägen och den blivande 
vägen norr om Åbergs Museum kommer att heta Skördevägen. Mot den 
bakgrunden har namnberedningsgruppen kommit fram till ett förslag som 
går i linje med dessa omgivande gator. 

Namnberedningsgruppen föreslår därför Gärdesvägen och Tegvägen som 
namn för de två nya gatorna inom det aktuella planområdet.  

I namnberedningsgruppen finns representanter från bygg- och 
miljöförvaltningen samt kommunstyrelsens avdelningar kultur och livsmiljö 
samt tekniska.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 

______________ 
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§ 64 Dnr 2016/00257  

Yttrande över remiss: Riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med 
funktionsnedsättning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra på förslaget från 
Kollektivtrafikförvaltningen UL, kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har från Kollektivförvaltningen UL fått en inbjudan att 
lämna synpunkter på förslag kring riktlinjer för tillgänglighet i 
kollektivtrafiken i Uppsala län, för personer med funktionsnedsättning. 

Remissen har spridits internt för att sprida kunskap om den och samla ihop 
synpunkter för att ge en samlad respons på remissen. Kommunens 
bedömning är att förslaget till riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken 
har hanterats utifrån ett bra och balanserat angreppssätt, och lägger en 
tillräckligt god nivå för de olika objekten ur tillgänglighetsaspekterna. Mot 
den bakgrunden finns därför inget att erinra.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss från Kollektivtrafikförvaltningen UL 

______________ 
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§ 65 Dnr 2016/00255  

Delegation om försäljning av kommunens tomter inom 
Dragets verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören delegation på 
försäljningar av kommunens mark, upp till ett värde av högst tjugo (20) 
miljoner kronor per blivande fastighet, detaljplanelagd som kvartersmark 
inom dpl 325, Väppeby 7:52, del av Dragets industriområde.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att handlingar ska undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.  

Sammanfattning  
I reglementet för kommunstyrelsen (KS 2014/142 nr 2014.2985) delegerar 
kommunfullmäktige rätten att försälja fast egendom till ett värde om högst 
tjugo (20) miljoner kronor, se § 14 p 4. Denna rätt är sedan till lägre belopp 
vidaredelegerad i delegationsordning för kommunstyrelsen, KS 2016-04-11 
§ 61, till kommunstyrelsens arbetsutskott och förvaltningschefen för Bygg 
och Miljö. 

I genomförandeskedet av exploatering av Dragets verksamhetsområde 
kommer ett flertal tomter att säljas. Då trycket från potentiella köpare är 
stort och för att underlätta processen för såväl förvaltningen som för de 
blivande köparna är det lämpligt att kommundirektören får delegation på 
försäljningar med högre värden än vad gällande delegation till förvaltningen 
medger. Eftersom marken redan är detaljplanelagd ser förvaltningen inget 
hinder för detta. 

Undertecknande av handlingar ska ske i den ordning som reglementet 
föreskriver i fråga om köpehandlingar som grundar sig på beslut av 
kommunstyrelsen dvs. i detta fall av kommunstyrelsens ordförande med 
kontrasignering av kommundirektören, se § 17 i reglementet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      

______________ 
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§ 66 Dnr 2016/00266  

Återtagande av uppdrag om detaljplan, Yttergran 2:8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återta lämnat beslut om planuppdrag 
gällande Yttergran 2:8 mot bakgrund av redovisade orsaker.  

Sammanfattning  
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnade 2002 planuppdrag för att prova 
förutsättningarna för avstyckning av fem nya fastigheter på Yttergran 2:8 
samt ny lösning på tillfartsväg för fastigheterna Yttergran 2:22 och 2:23. 
Inget planaval finns och sökande bor idag inte längre kvar på fastigheten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Översiktskarta 

______________ 
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§ 67 Dnr 2013/00150  

Beslut om samråd och granskning: Detaljplan 427, 
Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda och 
därefter granska förslaget till detaljplan 427 för del av Frösunda 3:1, Viby 
förskola och skola.  

Sammanfattning  
Fastighetsavdelningen lämnade i november 2013 in en begäran om 
upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i den del som omfattar 
Viby förskola och skola. Fastighetsavdelningens önskemål kan inte 
uppfyllas med upphävandet utan att det upprättas en ny detaljplan.  

Viby förskola står idag på mark som är planlagd för natur med stöd av ett 
tillfälligt bygglov som inte längre kan beviljas. Skolan och förskolan 
behöver större utrymme, fler avdelningar samt en gemensam matsal. Det är 
därför angeläget och av allmänt intresse att detaljplan för del av 
Frösunda3:1, Viby förskola och skola, kan hanteras skyndsamt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning, daterad 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 68 Dnr 2016/00263  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Bista 15:7 och del av Bista 15:1. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
En förändrad markanvändning för fastigheten Bista 15:7 till kontor och 
handel skulle innebära möjlighet till bland annat drygt 5000 kvm handel och 
1000 kvm kontor. Fastigheten är del i Dragets verksamhetsområde och 
föreslagen markanvändning spelar väl med områdets användning. I och med 
att fastigheten inte är planlagd krävs framtagande av en ny detaljplan. Del 
av Bista 15:7 berör Håtunavägen och dess koppling till Sköldvägen(Draget). 
För att hantera den kopplingen och dagens obehöriga trafik föreslås även del 
av Bista 15:1 ingå i planen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Start-PM Bista 15:7  

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 69 Dnr 2015/00055  

Antagande av tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24,4:26 
för Råby 4:123 m.fl. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till detaljplan K11 Råby 4:24, 
4:26 för fastigheter Råby 4:123 m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Sammanfattning  
Syftet med detta tillägg är att anpassa en del av planbestämmelserna till den 
redan bebyggda miljön. Detta tillägg syftar till att medge större byggrätt 
samt möjliggöra vidareutveckling (ombyggnad/tillbyggnad) med hänsyn till 
områdets karaktär.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning 

______________ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(39) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 70 Dnr 2015/00277  

Tillägg till köpeavtal: Försäljning, del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtal till Köpeavtal mellan Håbo 
kommun och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Tillägget innebär att Håbohus AB erlägger en fast summa utifrån 
detaljplanens byggrätt och inte utifrån det bygglov som söks. Delar av 
fastigheten kommer att bebyggas vid ett senare tillfälle. Kommunen har 
inget krav på att Håbohus ska bebygga hela fastigheten inom 2 år. 
Kommunen har en rätt att köpa tillbaka fastigheten om Håbohus inte har för 
avsikt att bebygga fastigheten.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tillägg till Köpeavtal  
Köpeavtal 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 71 Dnr 2016/00273  

Exploateringsavtal berörande del av av Väppeby 6:1, 
Håbohus  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsavtal mellan Håbo kommun 
och Håbohus AB.  

Sammanfattning  
Exploateringsavtalet innebär att Håbohus AB ska bebygga fastigheten 
utifrån den nya detaljplanen nr 429 och de illustrationer som 
planhandlingarna redovisar. Håbohus AB ska även erläggas gatukostnader 
för gatuutbyggnaden med 50% för den del av Lindegårdsvägen som är 
belägen utanför Exploateringsområdet. Håbohus AB ska även vara med och 
bekosta 13% av utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen 
Lindegårdsvägen, Centrumleden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsavtal del av Väppeby 6:1, Håbohus AB, inkl. bilagor 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 72 Dnr 2013/00126  

Antagande av detaljplan för del av Väppeby 6:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Väppeby 6:1 
enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-31 (KS 2015-08-31, § 135) om 
uppdrag för detaljplan för del av Väppeby 6:1. Eftersom beslutet togs efter 
den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) i dess lydelse från 2 januari 2015. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra möjligheterna att bebygga den 
aktuella delen av Väppeby 6:1. Området är en fortsättning på befintlig 
bebyggelsestruktur inom Väppeby äng. Planförslaget medger byggrätt för 
flerbostadshus. För området planeras minst en byggnad med boende enligt 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Bebyggelsen 
föreslås hålla en skala om en till fyra våningar, där de högre husen placeras i 
norr och de lägre i söder. Totalt beräknas området rymma ca 86 lägenheter 
samt 6-12 lägenheter i LSS-boende. En buffertzon på 7m i form av mark 
som inte får bebyggas föreslås hållas mot befintlig villabebyggelse i söder.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta upprättad i april 2016 
Planbeskrivning upprättad i april 2016 
Illustrationsplan 20160128 
Utlåtande 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73 Dnr 2016/00293  

Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att lokalisera särskilt boende om cirka 60 
lägenheter vid Kyrkcentrum.  

Sammanfattning  
Med anledning av kommundirektörens utökade uppdrag för lokalisering av 
särskilt boende, § 28 2016/83, har Bygg- och miljöförvaltningen, i 
samarbete med Socialförvaltningen och Tekniska avdelningen, utvärderat 
gamla och nya alternativ. Slutsatsen är att flera av alternativen är möjliga, 
men att en lokalisering till Kyrkcentrum bedöms som mest lämplig utifrån 
närhet till liv, rörelse och aktiviteter samt goda möjligheter att ta sig mellan 
tomten och befintliga äldreboenden och centrum.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Lokaliseringsalternativ för särskilt boende 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2016-05-10  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 74 Dnr 2016/00294  

Planuppdrag: Detaljplan för särskilt boende vid 
Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till bygg- och miljöförvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för särskilt boende vid Kyrkcentrum, Gillmarken 1:1 

3. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om inte 
kommunen antagit detaljplanen inom två år.  

Sammanfattning  
I utvärderingen av olika lokaliseringsalternativ för särskilt boende (KS 
2016/293) föreslår Bygg-och miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och 
tekniska avdelningen att ett nytt särskilt boende för äldre förläggs vid 
Kyrkcentrum. Platsen vid Kyrkcentrum ger goda förutsättningar för ett 
särskilt boende och ger kvalitéer för både boende och besökande i form av 
bra anslutning med kollektivtrafik, omkringliggande naturområde samt 
närhet till Kyrkcentrum och dess aktiviteter. Förslaget till planuppdrag 
föreslås syfta till en ny byggnad om cirka 60 lägenheter i två till tre plan 
med varierade utemiljöer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga – Särskilt boende vid Kyrkcentrum  

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
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§ 75 Dnr 62717  

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.      

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om lokal trafikföreskrift vid vändplanen där 
mjuka linjen nu åter ska trafikera. Enligt den nu gällande tillfälliga 
trafikföreskriften är det endast buss i linjetrafik som är undantagen från 
stoppförbudet. Föreskriften ska enligt Fröjd ändras så att även färdtjänst och 
taxi blir undantagna från förbudet, då intentionen hela tiden varit att hjälpa 
de som har svårt att ta sig fram.  

______________ 
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