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§ 65 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 
av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaro och utser en 
justerare att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs 
med följande tillägg:  

- Avsätta medel (Coronaviruset)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) anmäler ärendet Avsätta medel (Coronaviruset).  

______________ 
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§ 66 Dnr 2020/00091  

Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset - 
Föredragning på KS kl. 9.00 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-16 § 75 att bordlägga ärendet i väntan 
på föredragning. Föredragning kommer att ske vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-04-27. Behandlingen av ärendet återupptas då.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-03-16 § 75 
KSAU 2020-03-02 §61 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 
Nu gällande regler för Jan Fridegårdpriset 

______________ 
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§ 67 Dnr 2011/00107  

Antagande av detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, 
Bålsta C  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 417, Bålsta torg – etapp 1, Bålsta C 
enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Detaljplanearbetet med Bålsta C:s första etapp har pågått sedan 2012, och 
efter en process med ett samråd och två granskningar är ett förslag för 
antagande framtaget.  

Sedan granskningen har ett antal justeringar gjorts. Främst gällande 
reglering av buller, byggrätter samt rörande förtydligande av ett antal 
bestämmelser och formuleringar.  

Planförslaget ger goda förutsättningar för att stärka entrén till Bålsta från 
järnväg och buss, skapa liv och rörelse längs Stockholmsvägen och ge en 
varierad bebyggelse från höghus till stadsradhus, med boende i hyres-, och 
bostads- och äganderätt. 

Utgångspunkten är en variation av upplåtelseformer och 
bebyggelsekaraktärer, med gårdskvarter, lamellhus, stadsradhus och inte 
minst höghus som tydliga exempel. Av den och andra anledningar är 
detaljplanen flexibelt utformad. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet 
för en ny entrésituation från järnväg och buss samt ett folkliv och aktivitet 
längs Stockholmsvägen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta, antagande 
Planbeskrivning, antagande 
Granskningsutlåtande, ny granskning   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för en 
revidering som medför att ingen del av planen tillåter högre byggnation än 
13 m samt för att se över parkeringsnormen som inte bör vara lägre än 1.0. I 
andra hand yrkar Michael Rubbestad (SD) avslag till förvaltningens förslag 
till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
återremittera ärendet eller om arbetsutskottet beslutar att behandla ärendet 
idag och finner att det ska behandlas idag.  

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att bifalla eller avslå ärendet och 
finner att arbetsutskottet föreslår att ärendet ska bifallas.   

Reservation 
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 
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§ 68 Dnr 2011/00131  

Samråd av detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars 
väg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg enligt 5 kap. 11§ Plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen om att besluta att ställa ut 
detaljplaneförslaget för samråd. Det är ett förslag som syftar till att ge 
möjlighet till elva nya villatomter längs Hjalmars väg och Karolinas väg i 
Kivinge. Enstaka på kommunens mark, men majoriteten på en lokal 
markägares. 

Vidare syftar förslaget även till att ändra huvudmannaskapet från 
kommunalt till enskilt (förening). För att på så sätt stämma överens med 
omkringliggande och mindre centrala bostadsområden.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 69 Dnr 2019/00163  

Antagande av tillägg till detaljplan, Bålsta 1:153, m.fl., 
Snickeriet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ändring av detaljplan nr 281 
för Bålsta 1:153, Snickeriet och de kompletteringar och ändringar som 
gjorts efter granskningstiden. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till ändring av detaljplanen 
enligt PBL 5 kap. 7§   

Sammanfattning  
Den aktuella byggnaden ligger i Gamla Bålstas norra del ca 2 km från 
Bålsta centrum. Byggnaden är i två våningar och ligger i ett kvarter med 
blandade verksamheter som kontor och snickeriverksamhet. Fastighetens 
byggnadsdel utmed Enköpingsvägen har i sin övre våning byggts om till 
fyra lägenheter för boende. Nuvarande planbestämmelse HJK medger för 
denna del användningen hotellboende eller någon form av korttidsboende 
men normalt lägenhetsboende över längre tid är inte förenligt med den 
bestämmelsen. 

Ändringen innebär att planen förses med en ny användningsbestämmelse 
som medger bostäder på plan 2 i byggnaden som kallas ”Snickeriet”. Idag 
tillåts endast tillfälligt boende.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning 
Bilaga: Bullerutredning 
Bilaga: Utredning av tidigare verksamheter på fastigheten 
Länsstyrelsen granskningsyttrande 
Plankarta    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 70 Dnr 2018/00148  

Detaljplan 443 Väppeby 7:218, Dalängen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:218, Dalängen är utställt för 
samråd mellan den 6 mars och 12 april. I skrivandets stund har nio yttranden 
inkommit, varav fyra med synpunkter. Synpunkterna kommer bland annat 
från boende på doppingvägen, med oro över sämre utsikt, störning under 
byggskede och värdeminskning. De gäller även efterfrågan om bättre gång- 
och cykelkopplingar längs med och över Centrumleden. Lantmäteriet 
framför även synpunkter på formuleringen av ett fåtal planbestämmelser. 

Som svar på synpunkterna föreslår förvaltningen att planområdet justeras i 
norra delen, för att inkludera ianspråktagen kommunal parkmark, och 
möjliggöra försäljning av densamma till berörda fastigheter vid 
doppingvägen. Vidare at planområdet justeras i södra delen, för att 
tydliggöra kopplingen till och över centrunleden. Det finns även fog att 
justera ett antal planbestämmelser, rörande tolkningsbarhet och 
genomförbarhet. 

Det förväntas komma in ytterligare några yttranden, bland annat från 
Länsstyrelsen. Förvaltningen bedömer det dock som troligt att det inte 
kommer röra sig om synpunkter som kräver större förändringar av 
planförslaget.  

För att minimera ställtider, och effektiviseras planläggningen, med 
möjlighet till granskning innan sommaren, föreslår förvaltningen att 
förslaget justeras enligt beskrivning och sedan ställs ut på granskning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samrådsredogörelse tom 2020-04-06 
Kartbilaga  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så sker.   
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och 
finner att så sker.  

 

______________ 
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§ 71 Dnr 2020/00097  

Samråd om den fördjupade översiktsplanen för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.     

Sammanfattning  
Uppsala kommun har översänt samrådsförslag till fördjupad översiktsplan 
för de sydöstra stadsdelarna (Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med 
flera).  

Den fördjupade översiktsplanen kommer vara vägledande för den framtida 
utvecklingen av sydöstra Uppsala, som enligt planen kommer att växa med 
21 500 bostäder och 10 000 – 15 000 arbetsplatser till år 2050 

Håbo kommun önskar framföra vikten av att den framtida exploateringen 
inte bidrar till en försämrad vattenkvalitet i Mälaren.  

Yttrande 
Planområdet ligger i nära anslutning till Fyrisån, som mynnar ut i Mälaren 
Håbo kommun tar idag dricksvatten till boende på Skohalvön från Mälaren-
Skofjärden.  I dagsläget är den ekologiska statusen i Skofjärden dålig, och 
Skofjärden uppnår inte heller god kemisk status. Detta är en försämring från 
föregående fövaltningscykel (2010-2016), då den ekologiska statusen i 
Skofjärden bedömdes vara måttlig.  

Med hänsyn till Mälarens hotade vattenstatus vill Håbo kommun betona 
vikten av att alla kommuner i Mälardalen gemensamt verkar för en 
förbättrad vattenkvalitet, för att bland annat säkerställa den långsiktiga 
dricksvattenförsörjningen.  

Den omfattande exploateringen som planförslaget föreslår kommer leda till 
en ökad andel hårdgjorda ytor i anslutning till Fyrisån. Detta riskerar att leda 
till försämrade infiltrationsmöjligheter och ökade mängder dagvatten, vilket 
riskerar att påverka Fyrisåns, och därigenom även Mälarens, vattenkvalitet 
negativt.  

Håbo kommun ser positivt på att Uppsala kommun tagit fram tydliga mål 
för vatten där det bland annat framgår att utvecklingen i de sydöstra delarna 
inte ska bidra till en försämrad vattenkvalitet, samt att det finns tydliga 
strategier och riktlinjer för den framtida dagvattenhanteringen. Håbo 
kommun bedömer att frågan hanteras på ett bra sätt i såväl huvudhandling 
som i hållbarhetsbedömning. Håbo kommun önskar dock framhålla vikten 
av att den fördjupade översiktsplanens målsättningar och riktlinjer efterlevs 
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i praktiken, för att inte bidra till en försämring av den ekologiska och 
kemiska statusen i Mälaren.  

I övrigt har Håbo kommun ingen erinran mot förslaget till ny fördjupad 
översiktsplan.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för de Sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna  
Samrådshandling Förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna  
Bilaga 1: Förutsättningar 
Bilaga 2: Hållbarhetsbedömning 
Bilaga 3: PM startsprojekt Uppsalas nätinfrastruktur.     

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 72 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 26 mars 2020.  

Sammanfattning  
Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 
uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 37 plan- och 
programprojekt. Med en fördelning om sex hög-, tio medel-, tolv låg-, nio 
oprioriterade.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Projektprioritering 200326   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 73 Dnr 2020/00010  

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2019.     

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar 
utveckling i Håbo kommun. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin 
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning 
av kommunens arbete ska sammanställas.  

Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har 
utförts under verksamhetsåret 2019 i linje med miljöstrategin. I 
sammanställningen för hela kommunen redovisas åtgärderna kopplat till 
miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. Nyckeltal där 
förvaltningarna eller de kommunala bolagen har haft mål finns redovisat. Ett 
eller flera nyckeltal för respektive inriktning presenteras för att ge en 
övergripande bild över Håbo kommun.  

Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två 
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för 
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av 
miljöstrategin för verksamhetsåret 2019 är de utförda åtgärderna flera och 
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av de utlästa 
trenderna i miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns 
mycket som genomförts inom kommunens och bolagens verksamheter som 
ligger i linje med miljöstrategin men mer behöver göras för att nå uppsatta 
mål.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2019.   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 74 Dnr 2020/00058  

Ansökan bidrag Enköping-Håbo 
nämndemannaförening  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan.   

Sammanfattning  
Enköping-Håbo nämndemannaförening har skickat in en ansökan om bidrag 
för 2020 för de 12 nyvalda nämndemännen från Håbo kommun. Föreningen 
ansöker om 250 kronor per nämndeman, totalt 3000 kronor.  

Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till om ansökan ska bifallas eller 
avslås.    

Beslutsunderlag 
Ansökan från Enköping-Håbo Nämndemannaförening   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ansökan avslås.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ansökan avslås.  

Agneta Hägglund (S) yrkar att ansökan bifalles.   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla eller avslå ansökan och finner att arbetsutskottet 
föreslår att ansökan avslås.   

______________ 
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§ 75 Dnr 2020/00100  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 4 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade för kvartal 4 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 
Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden 
Protokollsutdrag, Socialnämnden   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 76 Dnr 2020/00031  

Årsrapport 2019, Ombudsman äldre och 
funktionsnedsatta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning  
Ombudsmannen för äldre- och funktionsnedsatta har sammanställt en 
rapport för perioden 1 januari – 31 december 2019. Rapporten bygger på 
ärenden, frågor och synpunkter som ombudsmannen för äldre och 
funktionsnedsatta tagit del av.  

Frågeställningar och ärenden är mycket varierande och berör inte bara det 
som kommunen tillhandahåller för dessa grupper. De berör även 
samhällsfrågor som boende, ekonomi och allmänna juridiska frågor som till 
exempel fullmakter.       

Ombudsmannens arbete omfattar informera, ge personer hjälp och stöd i 
kontakter med kommunen eller andra myndigheter för att få deras vardag att 
fungera bättre.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsrapport 2019, ombudsman äldre och funktionsnedsatta   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 77 Dnr 2020/00107  

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade häls- och sjukvården 
läkemedelsindustrin, medicintekniska och 
laboratorietekniska industrin 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar, för sin del, överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin.     

Sammanfattning  
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat att godkänna en överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin. SKR rekommenderar sina medlemmar att för sin del anta denna 
överenskommelse.   

Samverkansreglerna har funnits en tid och reviderades senast för sex år 
sedan. Nu behöver de moderniseras. Förutom att för sin del anta 
överenskommelsen förväntas kommuner och regioner verka för en god 
följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har 
kunskap om dem.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Skrivelse från SKR, inklusive samverkansöverenskommelse   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 78 Dnr 2019/00159  

Medborgarförslag: företagarnas kontakt med Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till förvaltningens redovisning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 
ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika 
förvaltningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för 
missförstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 
lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 
yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 
kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 
en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 
Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 
som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 
över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 
exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur 
denna funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. 
Näringslivsenheten ansvarar för kontakten med företagen och samordningen 
av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika 
förvaltningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds 
möjligheten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan 
berätta vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan 
besvaras vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet 
kommer man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget 
och kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att 
kontakta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till 
näringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 
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Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att medborgarförslaget anses besvarat.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag 2019-04-03   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 79 Dnr 2020/00074  

Reglemente för Hälso- och trygghetsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar reglemente för Hälso- och trygghetsrådet   

Sammanfattning  
Tidigare Reglemente för Hälso- och trygghetsrådet är från 2015 och behöver 
uppdateras. Revideringen föreslås på grund av gjorda organisations-
förändringar och för att bättre synkronisera med reglementen för övriga råd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kallelse 
Reviderat reglemente KS 2020/00074 nr 94217 
Gammalt reglemente KS2015/164 nr 2015.2538    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

______________ 
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§ 80 Dnr 2020/00108  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels för kommunövergripande 
frågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

- Kommunstyrelsen i sin helhet. 

- Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Helene Zeland Bodin (C) samt 
kommundirektör Tobias Arvidsson två i förening. 

- Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Helene Zeland Bodin (C), 
kommundirektör Tobias Arvidsson var för sig i förening med biträdande 
kommundirektör Mattias Jonsgården eller ekonomichef Vipul Vithlani.  

2. Beslutet gäller tills beslut om upphävande.  

3. Tidigare beslut om firmatecknare som togs av kommunstyrelsen 2019-04-
23 § 101, upphävs.   

Sammanfattning  
Att teckna kommunens firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det 
redan finns ett fattat beslut, antingen ett nämndbeslut eller ett delegations-
beslut. Att vara firmatecknare för en kommun innebär således inte rätten att 
fatta beslut.  

I första hand gäller de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar 
som finns i fullmäktiges allmänna reglemente till nämnderna. Som ett 
komplement beslutar kommunstyrelsen särskilt vilka funktioner som har rätt 
att teckna kommunens firma. Detta anges i kommunstyrelsens beslut om 
firmatecknare.  

Förändringar har skett inom kommunstyrelsens sammansättning såväl som i 
den förvaltningsorganisation som är underställd kommunstyrelsen. Detta 
föranleder behov av att justera ordningen för kommunstyrelsens 
firmatecknare.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att 
så sker.  

 

______________ 
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§ 81 Dnr 2019/00215  

Avgift för ansökan om godkännande av enskilda 
huvudmän för förskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut.  

Sammanfattning  
Den 1 januari 2019 infördes nya lagkrav för godkännande av verksamhet (2 
kap. skollagen (2010:800)). I samband med de nya lagkraven infördes en 
möjlighet i skollagen för kommuner att få ta ut en avgift för ansökan om att 
godkännas som enskild huvudman för förskola. 

Enligt 2 kap. 5c § skollagen får den kommun som handlägger ärenden om 
godkännande av en enskild huvudman ta ut en avgift för ansökningar om 
godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen. 

Det är frivilligt för kommunen att ta ut en avgift för hantering av ansökan. 
Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kom-
munallagen (2017:725) för handläggningen av en ansökan om godkännande 
av enskild huvudman för att bedriva förskoleverksamhet. 

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande inte beviljas.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 160 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 159 2019 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen 
Ekonomiskt underlag     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 
avslagsyrkande.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 
avslagsyrkande.   
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avslå barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) avstår deltagande i 
beslutet.  

 

______________ 
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§ 82 Dnr 2020/00131  

Årsmöte 2020, Leader Mälardalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) att vara Håbo kommuns 
representant för 2 år att ingå i LAG-gruppen.  

2. Kommunstyrelsen nominerar Göran Eriksson från privat sektor som 
fyllnadsval på 1 år efter Louise Bonde att ingå i LAG-gruppen.  

Sammanfattning  
Leader Mälardaen stödjer landsbygdsutveckling och består av södra 
Fellingsbro i Lindesbergs kommun, Arboga, Köping, Hallstahammar, 
Västerås landsbygd, Enköpings landsbygd, Håbo och Upplands-Bro 
kommuner, samt sjöarna Mälaren och Hjälmaren. Verksamheten finansieras 
av de deltagande kommunerna och EU. Den nuvarande programperioden 
avslutas under år 2021. Beslut om fördelning av utvecklingsbidrag sker via 
en LAG-grupp.  

Kommunstyrelsen beslutar om dels representation, dels nomineringar av 
ledamöter att ingå i LAG-gruppen. Håbo kommun representeras av 3 
ledamöter en från kommunen, en från privatsektor och en från ideella 
sektorn. 

Från ideell sektor är Shiva Samadi från Röda Korset vald på ett år till.   

Beslutsunderlag 
Kallelse till Årsmöte, Leader Mälardalen 
Verksamhetsberättelse, Leader Mälardalen 
Årsredovisning, Leader Mälardalen      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) yrkar att arbetsutskottet lämnar följande förslag 
till kommunstyrelsen:  
1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) att vara Håbo kommuns 
representant för 2 år att ingå i LAG-gruppen.  
2. Kommunstyrelsen nominerar Göran Eriksson från privat sektor som 
fyllnadsval på 1 år efter Louise Bonde att ingå i LAG-gruppen.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att förrätta val enligt Helene Zeland Bodins (C) yrkande 
och finner att så sker.  

______________ 
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§ 83 Dnr 2020/00120  

Arbetsordning för distanssammanträden - information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) lämnar information om förslag till 
arbetsordning för distanssammanträden inom kommunstyrelsen. Under 
kvällens sammanträde väntas kommunfullmäktige bifalla 
krisledningsnämndens förslag om revidering av reglemente för Håbo 
kommuns nämnder i syfte att möjliggöra deltagande på distans. Under 
förutsättning att så sker avser ordförande att fatta ordförandebeslut om 
antagande av denna arbetsordning för att omgående möjliggöra 
distanssammanträden.  

______________ 
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§ 84 Dnr 2020/00002  

Information från kommundirektör: corona/covid19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tobias Arvidsson, kommundirektör, informerar om status avseende 
corona/covid-19. Mer information kommer när formellt möte med 
krisorganisationen har ägt rum.  

______________ 
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§ 85 Dnr 2019/00456  

Avsätta medel (Coronaviruset) 

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) föreslår att 4 miljoner kronor av de extra statsbidrag 
som kommunen erhåller med anledning av Coronaviruset ska avsättas för 
åtgärder till kultur och idrottsföreningar, det lokala näringslivet samt 
personalfrämjande åtgärder. Frågan tas vidare till kommunstyrelsens 
sammanträde.  

______________ 
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