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Tid och plats Kl. 08:30 tisdagen den 13 oktober 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Vakant (C) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Owe Fröjd (Båp) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christian Nordberg (MP) – Frånvarande  
Håkan Welin (FP) – Tjänstgör på den vakanta platsen 
Fredrik Anderstedt (S) – Frånvarande  

  
Tjänstemän Vipul Vithlani, tf. kommundirektör – Föredragande §§ 101-102 

Jonas Eliasson, kanslichef  
Johan Utter, kommunsekreterare  
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare – Föredragande §§ 98-99 
Rickard Westning, räddningschef – Föredragande §§ 98-99 
Anna-Karin Bergwall, förvaltningschef, bygg- och miljöförvaltningen 
Märit Olofsson Nääs, tf. plan- och utvecklingschef – Föredragande § 104 
Marie Pettersson, samhällsplanerare – Föredragande § 105 
Domagoj Lovas, planarkitekt – Föredragande § 106  
Tarja Dahlin, personalchef – Föredragande § 107 

  

Adjungerad Leif Zetterberg (C) 
  

Justering  
Justerare Agneta Hägglund (S) 

Tid och plats Torsdagen den 15 oktober 2015, Kansliet 

Justerade paragrafer §§ 95-111 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Carina Lund (M)  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund (S) 
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§ 95 Dnr 6271/2  

Adjungering av Leif Zetterberg (C)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att adjungera Leif Zetterberg 
(C) med närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.   

Sammanfattning  
I avvaktan på att Leif Zetterberg (C) väljs in i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, på den nu vakanta platsen, föreslås han adjungeras vid dagens 
sammanträde med närvaro- och yttranderätt.   

______________ 
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§ 96 Dnr 6269/9  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utsänd dagordning med 
ändringar enligt förslag nedan.   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Utsänd kallelse med dagordning   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) anmäler en övrig fråga om korrespondens med UL. 

Owe Fröjd (Båp) anmäler en övrig fråga om hanteringen av den nyinkomna 
motionen om solceller. 

Ärendet "Information om marktillstånd och grävtillstånd" utgår och 
återkommer till kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-26.      

______________ 
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§ 97 Dnr 6270/1  

Informationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.   

Sammanfattning  
Information från kanslichefen 

Kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron är nu 
infört. Införandet kommer att innebära att kallelser och handlingar kommer 
att distribueras på ett annat sätt. En demonstration av detta kommer att göras 
på kommunstyrelsens sammanträde den 26 oktober. 

Information från kommundirektören 

1. Rekryteringen av en ny personalchef är nu inne i slutskedet. Två 
kandidater återstår. 

2. En särskild utredare har tillsatts av landstinget och regionförbundet för att 
undersöka och utreda regionfrågan. Utredaren kommer att träffa 
arbetsutskottet i samband med kommande kommunstyrelsesammanträde för 
att inhämta synpunkter. 

3. Information ges om en pågående förhandling om markförsäljning. Förslag 
till beslut kommer att läggas fram till kommunstyrelsens sammanträde den 
26 oktober.   

______________ 
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§ 98 Dnr 2015/00191  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, daterat 2015-
09-23. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för förebyggande 
arbete inom ramen för handlingsprogrammet. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges 
kommuner redovisa hur de arbetar för att upprätthålla ett, med hänsyn till de 
lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 
programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker 
för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 
programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 

Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.3710 
Handlingsprogram daterat 2015-09-23 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 99 Dnr 2015/00196  

Krisberedskapsplan 2015-2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta krisberedskapsplanen för år 
2015-2018. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra åt nämnderna att i sina 
verksamhetsplaneringar arbeta in och följa upp åtgärder för att stärka 
kommunens krisberedskap. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge kommunstyrelsen befogenhet 
att göra löpande revideringar i dokumentet under mandatperioden i de fall 
revideringen inte medför ändring av principiell betydelse.  

Sammanfattning  
Enligt "Överenskommelse om kommunernas krisberedskap", MSB 2012-
5541, ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för 
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera 
extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska innehålla: 

1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för 
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet 

2. En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 
beskrivs i överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas* 

3. En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden 

4. En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som 
beskriver: 

• hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, 

• hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar 
samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, 

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan 
som disponeras vid en extraordinär händelse.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4160 
Krisberedskapsplan daterad 2015-09-25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2014/00127  

Motion med förslag om kartläggning av och 
åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, 
motionär: Fred Rydberg (KD) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad utan 
åtgärder, eftersom frågan redan hanteras inom ramen för kommunens 
nuvarande miljöstrategi.  

Sammanfattning  
En motion med förslag om kartläggning och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskolan har den 6 oktober 2014 remitterats från 
kommunstyrelsen till dåvarande skolnämnd, nuvarande barn- och 
utbildningsnämnd. Skolnämnden yttrade sig 6 maj 2015 med förslag att 
bifalla förslaget i motionen. Motionsställare är Fred Rydberg (KD). 

Motionären hänvisar till Naturskyddsföreningens projekt ”Operation Giftfri 
förskola” som syftar till att kartlägga och förbättra inomhusmiljön på 
förskolor. Barnens vardag är full av kemikalier både hemma och på 
förskolan varav en del är skadliga. Motionären yrkar på att en kartläggning 
av miljön för barnen på förskolan genomförs utifrån konceptet ”Giftfri 
förskola” och att ett åtgärdsprogram tas fram för Håbo kommuns förskolor 
för att nå bästa resultat. 

Kommunfullmäktige har i antagen miljöstrategi beslutat att Håbo kommun 
ska bli en giftfri kommun och arbete för att uppnå målet pågår redan. Då 
flera av kommunens verksamheter redan i dagsläget arbetar aktivt med 
frågan anses motionen vara färdigbehandlad och därmed besvarad. Att 
kartlägga samt upprätta åtgärdsprogram för miljögifter i förskolan kan bli 
aktuellt i ett senare skede då förvaltningarnas egna handlingsplaner till 
miljöstrategin arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-16, nr 2015.3908 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2015-05-06 § 69 
Motion inlämnad till fullmäktige 2014-09-22 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 101 Dnr 2015/00256  

Delårsbokslut 2015 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsbokslutet för 
kommunstyrelsens verksamheter och avstämningen av kommunstyrelsens 
mål. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föra tillbaka 13 427 tkr i driftbudgeten från 
kultur och livsmiljö till tekniska avdelningen för utomhusanläggningar. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att överföra 800 tkr i driftbudget från 
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för IT-system. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsbokslut per den 31 augusti 
till kommunfullmäktige. 

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till nämnderna att 
åtgärda/minimera redovisade underskott i prognosen för helår - 2014.  

6. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna överföring av 800 tkr i 
driftbudget från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för IT-
system.  

Sammanfattning  
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta 
minst en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst 
en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar 
av räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för 
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för 
samma period föregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. Prognosen visar att årets resultat blir cirka 26,0 mkr. I 
förhållande till det budgeterade resultatet på cirka 18,1 mkr är det en 
förbättring med 8,0 mkr. Två av nämnderna visar underskott och övriga 
nämnder visar nollprognos eller överskott. 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas totalt 33 mål har 19 bedömts 
komma att uppfyllas under året, vilket är 58 procent. Bäst måluppfyllnad 
uppvisas inom området kopplat till Barn och unga. Kommunstyrelsen har 
inte lyckats uppfylla tre mål kopplat till Ökat förtroende och detta påverkar 
det totala resultatet för målområdet negativt. Sämst måluppfyllnad uppvisas 
inom Hållbar tillväxtkommun.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 
Delårsbokslut per 2015-08-31 

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) begär att få följande frågor/anteckningar införda i 
protokollet: 

1. Vilka åtgärder inom tillgänglighetsområdet kommer inte genomföras år 
2015 till följd av besparingsförslaget inom detta område? 

2. Fotbollsanläggningen vid Futurum ska inte skjutas fram i tiden så som 
antyds i delårsbokslutet. 

3. Varför har antalet avdelningar på den nya förskolan Gröna Dalen 
minskats från åtta, så som först var bestämt, till sex stycken? 

4. Angående taket på Fridegård, upphandlingen uppges vara avbruten i 
delårsbokslutet. Varför? 

Frågorna besvaras i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 26 
oktober.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tf. kommundirektör – För besvarande av frågor 
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§ 102 Dnr 2015/00255  

Särskild medlemsinsats för Kommuninvest för år 2015 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunen ska betala in hela 
insatskapitalet om 900 kronor per invånare till Kommuninvest inklusive 
Håbohus AB:s andel.  

Sammanfattning  
Håbo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har 
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i 
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. 

I och med nya lagkrav på större kapital i finanssektorn behöver 
Kommuninvest utöka sin lägsta bruttosoliditet. Kapitaluppbyggnaden skall 
vara uppnådd senast år 2018. Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya 
stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland annat 
tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen 
takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den 
obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att kommunen ska betala in hela 
insatskapitalet upp till 900 kronor/invånare.  Insatskapitalet föreslås delas 
mellan kommunen och Håbohus AB. Kommunens andel uppgår till 50 
procent eller 5 568 241 kronor och Håbohus AB andel till motsvarande 
belopp. Samråd har skett mellan kommunen och Håbohus AB om 
uppdelningen av insatskapitalet till Kommuninvest.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29 

Förfrågan från Kommuninvest daterad 2015-05-21 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Dnr 2015/00025  

Attesträtt för år 2015 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att höja attestbeloppet för tillförordnad 
kommundirektör till 30 mkr.  

Sammanfattning  
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunens ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska kunna 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 
följs och att en aktuell förteckning finns över utsedda attestanter. 

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestanter som utses av förvaltningschefen. 

Eftersom kommunen mottar fakturor som överskrider 25 mkr, föreslår 
förvaltningen att attestbeloppet för tillförordnad kommundirektör höjs från 
25 mkr till 30 mkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2015/00172  

Hamnanläggning i Toresta, tillstånd till 
vattenverksamhet samt miljöfarlig verksamhet på 
Toresta 4:1 och Spånga 1:9, ny ansökan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att i första hand yrka att ansökan avslås i sin 
helhet och att tillstånd inte meddelas enligt föreslagna villkor i ansökan från 
NCC Roads AB. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att i andra hand yrka att i det fall mark- och 
miljödomstolen meddelar tillstånd för verksamheten ska följande gälla: 

- Verkställighetsförordnande ska inte meddelas. Tillståndet får inte tas i 
anspråk innan domen har vunnit laga kraft. 

- Verksamhet tillåts endast helgfri vardag kl. 07:00-18:00.  

- De ljud som uppstår vid lossning, lastning och bearbetning av bergmaterial 
ska anses vara sådana impulsartade ljud som medför att villkorsvärdena ska 
sänkas med 5 dBA.  

- Om kontroll av ljudnivåerna visar att begränsningsvärdena överskrids ska 
Bolaget vidta åtgärder så att begränsningsvärdet hålls vid förnyad kontroll 
inom en månad.  

- Villkor för omhändertagande och kontroll av lakvatten samt damning ska 
fastställas. 

- Kajen ska tas bort efter avslutad verksamhet och land- och vattenområden 
ska återställas till ursprungligt skick enligt överenskommelse med Håbo och 
Upplands Bro kommuner. 

- Omprövning av villkoren ska ske efter en provperiod om sex månader. 

- Maximalt antal fartygsanlöp per dygn fastställs i tillståndet. 

- Ombyggnad av väganslutningen mot väg 840 ska genomföras innan 
verksamheten tas i drift, och utformas på sådant sätt att trafiken styrs 
till/från väg E18 via Bro.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att yrka att Mark- och miljödomstolen bör 
inhämta yttrande från Naturskyddsföreningen centralt, då 
Naturskyddsföreningen lokalt enligt kommunstyrelsen befinner sig i en 
jävssituation. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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4. Kommunstyrelsen beslutar att yrka att Mark- och miljödomstolen bör 
inhämta yttrande från kustbevakningen samt samtliga räddningstjänster i 
kommuner med gräns mot Mälaren. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt lämna yttrande till Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt enligt upprättat förslag. 

6. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga sakägares synpunkter, 
i de fall dessa är relevanta ur kommunens synvinkel, ska implementeras i 
kommunens yttrande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att innan kommunstyrelsens behandling av ärendet undersöka huruvida 
fartygens barlastvatten kan påverka miljön i Mälaren.  

Sammanfattning  
NCC Roads AB (nedan kallat Bolaget) har bedrivit berg- och grustäkt inom 
fastigheterna Toresta 4:1 och 6:1 i Upplands Bro kommun. Nuvarande 
tillstånd för täkt upphörde den 1 juni 2015 då verksamheten ska ha avslutats.  

Bolaget söker nu nytt tillstånd för tio år för tillfällig hamn och berglager för 
att hantera material främst från Förbifart Stockholm. Det innebär att helt ny 
kaj för anlöp av fartyg samt transportväg och transportband föreslås 
anläggas. Det befintliga täktområdet avses utnyttjas för bearbetning och 
lagring av bergmaterialet. Mark- och vattenområde inom Håbo kommun 
berörs av kajanläggning, transportväg och transportband. Yta för 
bearbetning och lagring ligger inom Upplands Bro kommun. Störningar, 
främst i form av buller, kommer att påverka boende runt Kalmarviken.  

Håbo kommun yrkar att ansökan avslås utifrån de förutsättningar och villkor 
som Bolaget presenterar. I det fall mark- och miljödomstolen ändå beslutar 
meddela tillstånd för verksamheten framför Håbo kommun en rad villkor 
som ett andrahandsyrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4888 
Förslag till yttrande daterat 2015-10-26, nr 2015.4887 
Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken daterat 2015-06-12 
Teknisk beskrivning daterad 2015-06-11 
Bullerutredning daterad 2015-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att övriga sakägares synpunkter, i de fall dessa är 
relevanta för kommunens yttrande, ska implementeras i yttrandet. 
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Ordförande Carina Lund (M) finner efter avslutade överläggningar att det är 
arbetsutskottets samlade mening att göra tillägg till beslutet och yrkar 
därmed:   

1. Att det av yttrandet ska framgå att Mark- och miljödomstolen bör inhämta 
yttrande från Naturskyddsföreningen centralt, då Naturskyddsföreningen 
lokalt enligt kommunstyrelsen befinner sig i en jävssituation. 

2. Att det av yttrandet ska framgå att Mark- och miljödomstolen bör inhämta 
yttrande från kustbevakningen samt samtliga räddningstjänster i kommuner 
med gräns mot Mälaren. 

3. Att kommunen innan yttrandet lämnas bör undersöka huruvida fartygens 
barlastvatten kan påverka miljön i Mälaren.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot avslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 

Ordförande ställer tilläggsförslagen mot avslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla samtliga förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd, uppdrag  
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§ 105 Dnr 2014/00073  

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att skicka 
tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
på utställning från den 10 november 2015 till den 10 januari 2016. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 
lägga in Biskops Arnö och Ryssviken som utvecklingsområden i planen 
innan den skickas ut på utställning.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2013 § 131 att uppdra åt 
förvaltningen att upprätta ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Den 2 februari 2015 § 9 
beslutades att skicka ett förslag till plan på samråd. Samrådet pågick till den 
30 april 2015 och under samrådet annonserades planförslaget på 
kommunens hemsida och i ortstidning. Två samrådsmöten riktade till 
allmänheten genomfördes med ett tjugotal personer deltagande på respektive 
möte.  

Det tematiska tillägget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska peka 
ut så kallad LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller förutsättningar för rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd.  

Framtagandet av lämpliga LIS-områden samt inriktning för lämplig 
utveckling inom dessa sker med utgångspunkt i den översiktliga 
planeringen. LIS-områden och den intention av kommunens framtida 
användning av stränderna som de presenterar är en del av översiktsplanens 
mark- och vattenstrategi.  

Processen vid framtagande av ett tematiskt tillägg till en översiktsplan är 
den samma som vid en kommunomfattande översiktsplan. Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande. Utställning ska 
ske i minst 2 månader.  

Plan- och utvecklingsavdelningen tillsammans med bygg- och 
miljöförvaltningen har efter samrådets genomförande justerat och 
kompletterat planförslaget utifrån inkomna synpunkter och ett 
utställningsförslag har upprättats. Inkomna synpunkter samt bemötande på 
dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
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redovisar även de större justeringar som gjorts i utställningsförslaget jämfört 
med tidigare samrådsförslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-25, nr 2015.4852 
Utställningsförslag daterat 2015-09-28, nr 2015.4850 
Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Carina Lund (M) finner efter avslutade överläggningar att det är 
arbetsutskottets samlade mening att göra tillägg till beslutet och yrkar 
därmed:  

1. Att Biskops Arnö och Ryssviken ska upptas i planen som 
utvecklingsområden.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot avslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  

Ordförande ställer tilläggsförslaget mot avslag och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Plan- och utvecklingsavdelningen – För åtgärd, uppdrag 
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§ 106 Dnr 2015/00252 890 

Detaljplaneuppdrag för äldreboende och förskola på 
fastigheter Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215, Dalvägen, 
Bålsta 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215 Dalvägen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda 
förslag till detaljplan för Bålsta 3:354 och Väppeby 7:215 Dalvägen.  

Sammanfattning  
Socialnämnden har i beslut den 30 september 2014 § 102 utryckt behov av 
utbyggnad inom nämndens verksamhetsområde för perioden 2015-2024 och 
överlämnat förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, Plan- och 
utvecklingsavdelningen, som underlag för periodens planeringsarbete. 
Enligt tjänsteskrivelsen behövs ca 20 lägenheter år 2017 som avses lösas 
med en tillfällig paviljong samt ytterligare 40+40 lägenheter från och med år 
2019 respektive år 2021 som avses lösas med permanenta byggnader.  

Barn- och utbildningsförvaltning har också uttryckt behov av en ny förskola 
i centrala Bålsta med minst 6 avdelningar (ca 120 barn) från och med år 
2020. 

Lokaliseringsplanen för äldreboende i Bålsta tätort har pekat ut sju 
potentiella platser för äldreboende varav en av dem är ett område planlagt i 
byggnadsplan K20 för allmänt ändamål (s.k. A-tomt) vid Dalvägen i 
Västerängen. Tomten ligger inom fastigheten Väppeby 7:215 och har areal 
på ca 2850 kvm. 

Med hänsyn till ytor som krävs för utbyggnad av en ny förskola för ca 120 
barn (ca 5000 kvm) och för permanent äldreboende med 40 lägenheter (ca 
3000 kvm) föreslår plan- och utvecklingsavdelningen att ett större område 
planläggs som skulle omfatta både A-tomten och omkringliggande 
parkmark. I planområde skulle alltså ingå delar av två fastigheter: Väppeby 
7:215  och Bålsta 3:354  

Planläggning av föreslaget område skulle därmed utöver att tillgodose 
Socialnämndens kommande behov av äldreboende, också kunna tillgodose 
Barn- och utbildningsförvaltningens behov av utbyggnad av en ny förskola.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-28 
Underlag daterat 2015-09-28 
Socialnämndens beslut 2014-09-30 § 102 inkl. tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 107 Dnr 2014/00156  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta upprättat förslag till 
reviderat reglemente för omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL),  

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att det nya reglementet ska 
tillämpas från och med 2016-01-01. 

3. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta riktlinjer för kompensation 
för förtroendevald för förlorad pensionsförmån. 

4. Kommunfullmäktige föreslås besluta samtliga förtroendevalda ska få 
möjligheten att stärka sin framtida pension genom att växla arvode mot 
pension. 

5. Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
teckna administrativt avtal om Trygg Politikerpension.  

Sammanfattning  
Under hösten 2013 kom ett förslag till nya bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) från SKL. 
Bestämmelserna har antagits av kommunfullmäktige i Håbo enligt tidigare 
beslut under 2015. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser och innehållet är bland annat en följd av att 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för 
utformningen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda 
inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrig. Men då de förtroendevalda inte är anställda kan de 
inte omfattas av samma avtal som gäller de anställda utan kommunen måste 
anta separata pensionsbestämmelser.  

Sedan bestämmelserna antogs i Håbo kommun, har en administrativt 
enklare lösning för att hantera ålderspensionsavsättningarna i OPF-KL 
kommit till stånd, nämligen en hantering av de förtroendevaldas pensioner 
via försäkrad direktpension, Trygg PolitikerPension. Det blir enklare, 
billigare och den förtroendevalda kan själv styra över sin pension. Andra 
fördelar är att i en försäkringslösning kan även premier för kompensation 
för förlorade pensionsförmåner och arvodesväxling hanteras. 
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För att kunna försäkringstrygga pensionen krävs att kommunen antar en 
något reviderat OPF-KL. Formen och storleken på pensionsutfästelsen är 
densamma som i SKLs förslag till OPF-KL, ändringen ligger i att 
kommunen väljer att teckna försäkring för att trygga pensionsavgiften och 
att minsta avsättning höjs något.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-24, nr 2015.4834 
Förslag till reviderad OPF-KL daterad 2015-09-24 
Bilaga 1, de reviderade punkterna i OPF-KL 
Bilaga 2, kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån 
Utfästelse om Trygg PolitikerPension 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 108 Dnr 2015/00238  

Sammanträdesplanering 2016 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende styrelsens verksamhet. 

2. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna föreslagen 
sammanträdesplanering för år 2016 avseende fullmäktiges verksamhet.  

Sammanfattning  
I Kommunallagens 5 kap. 7 §, avseende fullmäktige, samt 6 kap. 18 §, 
avseende kommunstyrelsen, bestäms att fullmäktige respektive styrelsen 
själv ska bestämma när sammanträden ska hållas.  

Kansliet har upprättat förslag till sammanträdesplanering för år 2016. 
Förslaget är avstämt mot ekonomiprocessen samt med nämndsekreterarna. 

Om behovet av fler sammanträden uppstår har ordförande enligt 5 kap. 7 § 
kommunallagen (avseende kommunfullmäktige), 6 kap. 18 § 
kommunallagen (avseende kommunstyrelsen) samt 18 § 7 st. 
kommunstyrelsens reglemente (avseende utskotten) rätten att inrätta extra 
sammanträden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4785 
Sammanträdesplanering 2016 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(28) 
 Sammanträdesdatum  
 2015-10-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

 

§ 109 Dnr 6237/6  

Fyllnadsval av ledamot till kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ersättare till kommunstyrelsens 
tekniska utskott efter Göran Eriksson (C) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Leif Zetterberg (C) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Leif Zetterberg (C) till ersättare i 
kommunstyrelsens tekniska utskott.   

Sammanfattning  
Göran Eriksson (C) entledigades av kommunfullmäktige från sitt uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen vid sammanträde den 21 september 2015 § 
59. I och med entledigandet avslutades även uppdragen som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsens tekniska 
utskott automatiskt. 

I Göran Erikssons (C) ställe, som ledamot i kommunstyrelsen, valdes Leif 
Zetterberg (C).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-23, nr 2015.4782   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 110 Dnr 2015/00257  

Revidering av arvodesregler för Håbo kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta reviderade arvodesregler för 
Håbo kommun.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2014-12-15, § 76, arvodesregler för Håbo 
kommun att gälla för mandatperioden 2014-2018. Behov av revidering av 
arvodesreglernas § 21 avseende jourersättning för ledamöter i 
socialnämnden har uppkommit. Som reglerna är skriva så utgår inte 
jourersättning för socialnämndens ordförande för jourveckorna, utan detta 
ingår inom ramen för dennes ordinarie arvodering.  

Eftersom jourtjänstgöring innebär att en ledamot ska finnas anträffbar 
närsomhelst under tjänstgöringsveckan, även under obekväma tider, så är 
det fel att anta denna ligger inom ramen för vad som kan förväntas ingå i en 
nämndsordförandes uppdrag. Förvaltningen föreslår därför att 
arvodesreglerna revideras på så sätt att ordalydelsen i § 21 är följande: 

”Ledamot i socialnämnden till vilken nämnden delegerat rätten att besluta i 
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och 
som under av nämnden angivna veckor ska finnas tillgänglig för prövning 
av sådana frågor äger rätt till jourersättning per verkställd jourvecka, enlig 
bilaga 1.”  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-29, nr 2015.4932 
Reviderade arvodesregler daterat 2015-09-29, nr 2015.4931 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på förvaltningens förslag med hänvisning till 
att all revidering av arvodesreglerna borde vänta tills den beslutade 
utvärderingen i juni 2016.  

Beslutsgång 
Ordförande Carina Lund (M) ställer förvaltningens förslag mot avslag och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Dnr 6271/7  

Övriga frågor/ärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera frågorna.      

Sammanfattning  
Tf. kommundirektör Vipul Vithlani meddelar att Agneta Hägglunds (S) 
fråga om korrespondens med UL kommer besvaras vid nästa 
kommunstyrelsemöte. 

Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om lägesrapporter avseende motioner med 
anledning av den nyinkomna motionen om solceller. Någon form av 
balanslista efterfrågas. Kansliet återkommer i frågan.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tf. kommundirektör – För besvarande av fråga 
Kanslichef – För besvarande av fråga 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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