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Tid och plats Kl. 08:30 tisdagen den 26 januari 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

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

Övriga närvarande  
  
Tjänstemän Per Nordenstam, Kommundirektör 

Vipul Vithlani, Ekonomichef 
Jonas Eliasson, Kanslichef 
Marisa Lindblom, Personalchef 
Lars-Inge Larsson, Teknisk chef, § 2 
Marie Eidestedt, Miljöchef, § 2 
Anna Darpe, Avfallschef, § 2 
Marie Pettersson, Samhällsplanerare, § 2  
 

  

Justering  
Justerare Owe Fröjd (Båp) 

Tid och plats Torsdagen den 28 januari 2016, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 1-12 
  
Ajournering Tid, paragraf och ärende 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Jonas Eliasson  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Owe Fröjd  
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§ 1 Dnr 64643  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Owe Fröjd (Båp) till justerare av 
dagens protokoll. Dag för justering är torsdagen den 28 januari. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning med 
följande kompletterande punkter: 11. Entreprenörskap i Skolan och 12. 
Styrgrupp Bålsta Centrum.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott förrättar upprop, väljer en ledamot att 
jämte ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för 
dagens sammanträde.  
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§ 2 Dnr 62701  

Informationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Avfallschef Anna Darpe och Teknisk chef Lars-Inge Larsson redovisar 
rapporten från PwC avseende den kommunala avfallshanteringen. Detta i 
enlighet med givet uppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-
23. 

Kommundirektör Per Nordenstam, Samhällsplanerare Marie Pettersson och 
Miljöchef Marie Eidestedt informerar om den fortsatta processen kring 
ärendet om industrihamnen i Kalmarviken. Kommunen har överklagat 
Mark- och Miljödomstolens beslut att bevilja tillstånd. 

Kommundirektör Per Nordenstam och Ekonomichef Vipul Vithlani 
informerar om flyktingfrågan.  

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om nuvarande 
personalsituation och pågående rekryteringar inom kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Ekonomichef Vipul Vithlani informerar om det preliminära 
bokslutsresultatet. 
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§ 3 Dnr 2015/00369  

Utbetalning av partistöd för 2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2016 enligt följande: 

Socialdemokraterna (S) 290 570 kr 
 
Moderaterna (M)  201 620 kr 
 
Sverigedemokraterna (SD) 112 670 kr 
 
Centerpartiet (C)  77 090 kr 
 
Miljöpartiet (MP)  59 300 kr 
 
Liberalerna (L)  59 300 kr 

Bålstapartiet (Båp)  59 300 kr 

Kristdemokraterna (KD) 41 510 kr 
 
Vänsterpartiet (V)  41 510 kr 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller varje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40 % av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och 
dels ett mandatstöd med 30 % av IBB per mandat i kommunfullmäktige per 
år. Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars 
efter beslut i fullmäktige. IBB för 2016 är 59 300 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i 
kommunallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Kommunallagen stipulerar att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om 
utbetalning minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare 
har utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt.  

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2017 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2016.  

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2016 enligt nedan: 
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Parti    Partistöd 

Socialdemokraterna  290 570 kr 
 
Moderaterna    201 620 kr 
 
Sverigedemokraterna  112 670 kr 
 
Centerpartiet   77 090 kr 
 
Miljöpartiet   59 300 kr 
 
Folkpartiet    59 300 kr 

Bålstapartiet   59 300 kr 

Kristdemokraterna  41 510 kr 
 
Vänsterpartiet   41 510 kr 

 
Totalt    942 870kr 
 

Samtliga partier ska enligt lagen även inkomma med redovisning av hur 
partistödet för 2015 används. Denna redovisning inlämnas till 
kommunstyrelsens kansli senast 30 juni 2016.  

Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (medskickas ej)  

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier 
Kansliet – för åtgärd 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 4 Dnr 2015/00371  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 2015 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av 
verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för 
motioner, medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma 
med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 
utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras 
verkställighetsgraden i tretton beslut, varav tre är att betrakta som 
verkställda. Av resterande tio ärenden kommer hälften sannolikt att 
verkställas under 2016. Ett flertal av de icke verkställda ärendena har även 
återrapporterats tidigare år. Då flera ärenden alltså blivit liggande utan att 
verkställas krävs en plan för hur kommunen ska gå vidare med dessa 
ärenden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2015-12-01 
Uppföljning 2015-11-30 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2014/00098  

Motion om inrättandet av ett råd för integration, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Lisbeth Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  
I motionen föreslås inrättandet av ett kommunalt integrationsråd bestående 
av representanter för civilsamhällets idéburna organisationer, samt politiker 
och tjänstemän.  

Kommunala råd, i enlighet med kommunallagen, bildas i syfte att skapa 
samverkan med grupper som nyttjar kommunens tjänster. Ledamöterna i 
rådet väljs från föreningar som representerar grupperna i fråga. I ett 
integrationsråd bör således ledamöterna väljas från föreningar som 
representerar olika grupper av invandrare. 

Håbo kommun har fram till 2015 haft ett litet mottagande av flyktingar och 
övriga invandrare. Detta medför att det är svårt att motivera införandet av ett 
integrationsråd utifrån det befolkningsunderlag som finns i kommunen i 
dagsläget. Vidare innebär det att det i kommunen idag inte finns några 
föreningar som kan sägas representera invandrarna. Det finns således inte 
heller en bas från vilken ledamöter till ett eventuellt integrationsråd kan 
väljas.  

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i kommunen har dock 
ökat under 2015 och flyktingmottagandet som helhet beräknas också 
fortsätta öka under kommande år. En eventuell kommande ökning kan dock 
inte motivera införandet av ett råd i dagsläget, i synnerhet inte då det inte 
finns något sätt att välja ledamöter till rådet i fråga.  

Beslutsunderlag 
Utredning om behovet av ett kommunalt råd för integration, KS 2014/00098 
nr 63485 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2015/00358  

Medborgarförslag: Utökad insyn och information inför 
viktiga beslut, kritik kring Håbo kommuns hantering av 
borgensåtagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren framför kritik mot 
kommunens borgensåtagande gentemot Bålsta Skidklubb. (beslut KF 2014-
11-10 § 71) Beslutet kommer enligt förslagsställarens egen analys att drabba 
medborgarna negativt eftersom skattepengar kommer att behöva användas 
för att infria borgensåtagandet. Förslagsställaren efterfrågar därför bättre 
insyn för medborgarna och bättre information från kommunen innan sådana 
viktiga ekonomiska beslut fattas. Förslagsställaren menar att fullmäktige 
fattat flera tidigare beslut utan tillräcklig ekonomisk insikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 § 99 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat enligt nedanstående yttrande.  

Yttrande 
 

Kommunen kommer inte att vidta några åtgärder med anledning av det 
inlämnade medborgarförslaget då ärendet ifråga är avslutat.  

Vad gäller ökad insyn inför viktiga beslut så gör kommunen redan så 
mycket som är rimligt. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på 
kommunens anslagstavla i kommunhuset, i Bålsta Upplands-Bro Bladet, via 
kommunens hemsida samt via sociala medier. Fullständig kallelse med 
samtliga handlingar finns att tillgå i pappersform i kommunhuset vid 
anslagstavlan, vid sammanträdestillfället i sammanträdessalen samt digitalt 
via kommunens hemsida. Dessutom kan medborgaren alltid kontakta 
kommunen direkt i det fall något är oklart. Det finns alltså gott om 
möjligheter för medborgaren att ta reda på vilka ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige samt läsa de handlingar som ligger till grund för 
besluten.  
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Om medborgaren inte håller med om de förslag till beslut som presenteras i 
handlingarna har medborgaren alla möjligheter att kontakta kommunens 
politiker för att försöka få till en ändring i beslutet. Det är dock viktigt att 
poängtera att medborgaren, i den representativa demokrati som råder i 
Sverige, överlämnar sin beslutanderätt i kommunala frågor till de 
förtroendevalda politikerna vid de allmänna valen. Är medborgaren inte 
nöjd med dessa representanters agerande kan medborgaren utkräva ansvar 
vid kommande allmänna val genom sin röst. 

Om kommunens beslut anses vara felaktiga så finns dessutom flera 
möjligheter att agera som medborgare efter det att beslut har fattats. 
Medborgare kan överklaga beslut, göra en JO-anmälan eller kontakta den 
kommunala revisionen. Kommunen granskas förutom av medborgarna 
kontinuerligt av media, olika tillsynsmyndigheter samt av kommunens 
interna revision. Revisionen granskar kommunens hela verksamhet årligen 
och vid felaktiga förehavanden kan revisionen begära att ansvarsfrihet inte 
beviljas för enskilda förtroendevalda eller grupper av förtroendevalda 
politiker.  

Kommunens beslut ska självfallet inte strida mot kommunallagen. Det är 
förvaltningens skyldighet att i underlag till beslut meddela politikerna om 
juridiska tveksamheter om/när sådana upptäcks. Om ett beslut faktiskt 
strider mot kommunallagen eller ej avgörs dock ytterst av allmän 
förvaltningsdomstol vid ett eventuellt överklagande.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-12-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagställaren 
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§ 7 Dnr 2015/00167  

Medborgarförslag: Behov av natthärbärge i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag inkom 2015-04-07 där förslagsställaren föreslår att 
kommunen ska undersöka behovet av att tillsammans med 
frivilligorganisationer inrätta ett natthärbärge i Håbo kommun.  

Medborgarförslaget har remitterats via kommunstyrelsen till socialnämnden 
för yttrande. Socialnämnden beslutade 2015-10-28 att i sitt yttrande föreslå 
att medborgarförslaget ska avslås. Detta med anledning av att det i nuläget 
inte finns så många bostadslösa i Håbo kommun att det är aktuellt att öppna 
ett härbärge. Bostadsfrågan är dock ett växande problem och nämnden 
utesluter inte åtgärder i framtiden.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2015-04-07 

Socialnämnden 2015-10-28 § 184 

_____________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
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§ 8 Dnr 2016/00020  

Ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag (KF 2015/§14)  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog 2015-03-23, § 14, nu gällande ägardirektiv för 
Håbohus Aktiebolag. Bolagets ledning har för kommunstyrelsens 
förvaltning påtalat behov om vissa förändringar i ägardirektivet. 

Förvaltningen har i samförstånd med representanter för bolagets styrelse och 
ledning arbetat fram förslag till nytt ägardirektiv.  

I förslaget förtydligas bland annat att bolagets styrelse äger rätten att avgöra 
vilka kommunala styrdokument som ska gälla för bolaget genom att 
fastställa dessa via styrelsebeslut. Därutöver förtydligas att 
kommunfullmäktiges vision och övergripande mål gäller för bolagets 
verksamhet, samt att bolaget, med utgångspunkt ifrån dessa, i början av 
varje mandatperiod ska upprätta en affärsplan innehållande detaljerad 
redovisning av bolagets målsättningar fram till nästkommande ordinarie val.  

Bolagets agerande vid försäljning och avyttring har förtydligats, och målet 
för direktavkastning har sänkts från 5 % till 4,5 % av fastigheternas 
marknadsvärde. Dessutom fastslås att bolaget måste inhämta godkännande 
från kommunfullmäktige vid affärer vars värde överstiger 10 % av 
marknadsvärdet på bolagets totala fastighetsbestånd.  

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Håbohus Aktivbolag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Håbohus Aktiebolag – för åtgärd 
Författningssamling - hemsidan 
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§ 9 Dnr 2016/00009  

Tidplan för budget och målarbete för 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 

1. Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för mål- och budgetarbetet inför 
2017. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga nämnder att inkomma med 
protokoll med beslut om nämndmål för 2017 till kommunstyrelsen senast 
den 13 maj 2016.  

Sammanfattning  
För att frigöra mer tid för att arbeta fram politiska budgetförslag tidigare-
läggs tjänstemännens del av processen för framtagande av Budget 2017 
jämfört med tidigare år.  

Mål för kommunfullmäktige är fastlagda för år 2016-2018. Respektive 
nämnd har i uppdrag att se över nämndsmål för år 2017 och inkomma med 
protokoll med beslutade nämndsmål till kommunstyrelsen senast den 13 maj 
2016. 

Verksamhetsanalyser genomförs redan i februari för att ligga till grund för 
kommundirektörens budgetförslag som finns klart för distribution till 
samtliga politiker senast den 31 mars. Budgetförslaget utgår bl. a. ifrån en 
analys av förändringar i befolkningens sammansättning och behov, 
förändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 
Struktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Under april 
finns tjänstemän till förfogande för stöd i framtagande av politiska förslag 
till Budget 2017.  

Den 19 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Politiker, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska partierna att 
lägga fram sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 23 
maj. Budget för år 2017 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 13 juni.  

Beslutsunderlag 
Tidplan för mål- och budgetprocess 2017 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder – för åtgärd 
Kvalitetssamordnare – för kännedom 
Ekonomichef – för kännedom 
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§ 10 Dnr 2016/00010  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande frågor 
2016 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Kommunstyrelsens beslut: 

• 1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare 
för kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare 
Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare 
Johan Utter 

Sammanfattning  
• Nu gällande ordning för firmatecknare för dels 

kommunstyrelsens verksamheter och dels kommunövergripande 
beslutades av kommunstyrelsen 2015-08-31, § 145 

• Sedan dess har vissa förändringar skett i den 
förvaltningsorganisation som är underställd kommunstyrelsen.  

• Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att 
kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor:  

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Liselotte Grahn-Elg (M), 
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kommundirektör Per Nordenstam, ekonomichef Vipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: utvecklingssamordnare 
Pia Jexell, kanslichef Jonas Eliasson eller kommunsekreterare 
Johan Utter.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-11  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga bemyndigade firmatecknare – för kännedom 
Förvaltningsrätten i Uppsala län – för bevakning av beslutets 
lagakraftvinnande 
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§ 11 Dnr 65027  

Entreprenörskap i Skolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) informerar om att det råder viss oklarhet om den 
framtida hanteringen och organisatoriska tillhörigheten för entreprenörskap i 
skolan, som för närvarande hanteras inom Håbo Marknads AB:s 
verksamhetsområde.  

Arbetsutskottet konstaterar att det är viktigt att eventuella framtida 
förändringar av frågans organisatoriska tillhörighet inte påverkar det goda 
resultat och den höga kvalitet som levererat hitintills.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör – För kännedom 
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§ 12 Dnr 65028  

Styrgrupp Bålsta Centrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) efterfrågar bland annat information, mötebokningar för 
2016, ekonomiska redovisningar och minnesanteckningar från styrgrupp för 
Bålsta Centrum.  

Kommundirektör Per Nordenstam och ekonomichef Vipul Vithlani 
informerar att om schema för styrgruppens kommande sammanträde 
presenteras inom kort, och att ovanstående önskemål kommer att behandlas 
på kommande styrgruppsmöten.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör – För kännedom 
Ekonomichef – För åtgärd 
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