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2017-11-07 

§ 147 Dnr65596 

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 
av dagens protokoll. Justering äger mm onsdagen den 8 november Id. 10.30 
i kommunhuset 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med fåljande 
tillägg: 

-Hantering av ersättningsplan Björkvallen 
- Månadsuppföljning Tekniska utskottet 
- Komplettering av sammanträdeslista 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, Leif Zetterberg 
(C) tjänstgör som ordförande, utser justerare att jämte ordförandenjustera 
protokollet samt fastställer dagordningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) anmäler ny punkt till dagordningen: Hantering av 
ersättningsplan Björkvallen. 

Christarr Nordberg (MP) anmäler ny punkt till dagordningen: 
Månadsuppföljning Tekniska utskottet. 

Leif Zetterberg (C) anmäler ny punkt till dagordningen: Komplettering av 
sammanträdeslista. 
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KOMMUN 

§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dn r 2017/00499 

Delta i projektet "Socialt utfallskontrakt för att minska 
sjukfrånvaro" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunstyrelsen anser att SKL:s projekt om socialt utfallskontrakt får 
minskad sjukfrånvaro är intressant. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet får delegation att besluta 
om deltagande i steg tre i SKL:s projekt. 

Sammanfattning 

Representanter från Lumell assosiates presenterar fårstudien "Socialt 
utfallskontakt for att minska sjukfrånvaro" och redogör får projektets olika 
steg. 

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och landsting leder den 
nationella fcirstudien. Syftet med fårstudien är att möjliggöra ett skifte mot 
tidiga, förebyggande insatser får att minska sjukfrånvaron och att skapa 
finansiella och organisatoriska fårutsättningar får att lyckas. Arbetet inom 
fårstudien är organiserat i tre faser: l. Utformning med pilotkommuner 2. 
Förberedelser i deltagande kommuner/landsting/regioner 3. Genomfårande 
av socialt utfallskontrakt 

SKL genomförde nationell fårstudie under våren 2017 for att utvärdera och 
utforma arbetssätt får att stärka investeringar i tidiga insatser får att minska 
sjukfrånvaron i kommuner. Detta ledde fram till ett fårslag om insatspaket 
och modell med socialt utfallskontrakt får att finansiera och utvärdera tidiga 
insatser får att minska sjukfrånvaron. Håbo kommun anmälde intresse att 
delta i fas 2, vilket innebär att kommunen under hösten 2017 fått SKL:s stöd 
att göra en behovs- och nulägeskaftläggning kling sjukfrånvaron i 
kommunen. Kartläggningen har bestått av analyser av lokala 
sjukfrånvarotrender genom personaldata, resultat av fokusgrupper och 
intervjuer. 

Fas 3, är projektets nästa fas som fem kommun i Sverige kan välja att gå 
vidare med. Håbo kommun har nu möjlighet att få stöd under tre år får att 
testa ett paket av insatser som har grunden i internationella och nationella 
framgångsexempeL I stödet ingår analys- och förändringsledningsstöd samt 
extern finansiering av såväl interna som externa tjänster, får att dela risk och 
får att få ett ökat fokus på resultat. 

För Håbo kommuns deltagande laävs politiskt beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

SKL presentation "Socialt utfallskontrakt for tidiga insatser for minskad 
sjukfrånvaro i Hå bo kommun" 2017-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg yrkar: 
l. Kommunstyrelsen anser att SKL:s projekt om socialt utfallskontrakt for 
minskad sjukfrånvaro är intressant. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet får delegation att besluta 
om deltagande i steg tre i SKL:s projekt. 

Beslutsgång 

Ordforande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 
egna forslaget och finner att så sker. 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 149 

Informationsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 62699 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektörens informationspunkt 
Informerar om uppsägning och om tillförordnad chef. 

Information från plan- och exploateringsavdelningen 
Bålsta centrum- dagsläget: 
Markanvisningstävlingen är nu ute för etapp 2 kv 3 och 4. 
Avtalsfrågor med Magnolia och HåboHus behöver ses över. 
startmöte för etapp 6 den 8 november. 
Detaljplan mot granskning Q l 2018 . 
Kvarter 2, slutlig utformning. 
Resecentrum 
scouttomten tilldelning till NCC, ldart innan jul, väntar på att 
överklagandetiden ska löpa ut. 
Tillfålligt busstorg, anbudsförfrågan inom två veckor. 
Det nya buss torget: 12 hållplatslägen, 3 plattformar, stödmur, stationstorg, 
kvarter 2, en del frågor kring in- och utfart återstår. 

Gång- och cykelväg Lindegårdsvägen 
Bostadsrättsföreningen Väppeby Äng har accepterat upplägget. 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 150 

Visionsdialog, Skanska 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 62700 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till plan- och 
exploateringsavdelningen och Håbo Marknads AB att fortsätta fåra 
visionsdialogen med Skanska. 

Sammanfattning 

VD for Håbo Marlenad AB informerar arbetsutskottet om att tjänstemän från 
kommunen och Håbo Marknads AB har träffat Skanska fram for allt for en 
dialog kring Lillsjöornrådet men också for diskussion om visioner for Håbo 
kommuns utveckling. 

Lillsjöslingan 
Johan Hedve, Skanska informerar om vad som hänt sedan de forsta 
diskussionerna med kommunen 2014 om Lillsjöslingan. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade i augusti att lämna planuppdrag får planändring av 
detaljplan Lillsjöns fåretagspark Skanska och ICA meddelade vad de anser 
behövs for att genomfora projektet. I oktober lämnades illustrationsplaner 
efter dialog med kommunen. Den 27 oktober fick Skanska ta del av 
plankartan, vilken Johan Hedvesäger att Skanska inte är tillfreds med. 
Skanska önskar en detaljplan som ger både Skanska, ICA eller någon annan 
möjlighet att skapa en produkt som efterfrågas nu eller framöver och som 
kan forverkligas även om forutsättningarna förändras. Skanska anser att 
vissa detaljer på plankartan behöver ses över. Skanska presenterar 
fårändringar som de önskar ska tas hänsyn. 

Visionsdialog 
Skanskas representanter Johan Hedve och Chanel Braddon och Bo Klok 
representanten Anders Hellman redogör får tre olika markornråden i 
kommunen som enligt dem skulle kunna utvecklas. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
uppdra till plan- och exploateringsavdelningen och Håbo Marlenads AB att 
fortsätta fora visionsdialogen med Skanska. 

Christian Nordberg (MP) yrkar avslag på Agneta Hägglunds (S) forslag. 

Beslutsgång 

Ordforande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
Agneta Hägglunds (S) forslag och finner att så sker. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2016/00565 

Redovisning av projektprioriteringslista för program
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 
projektprioriteringslista får program- och detaljplaneuppdrag daterad den 23 
oktober 2017 

Sammanfattning 

Förslag till projektprimiteringslista innehåller sammanlagt 41 plan- och 
programprojekt Med en fårdelning om 10 stycken hög-, 6 medel-, 6låg
samt 19 oprioriterade projekt. För närvarande fokuseras personalresurser på 
de tio högst prioriterade projekten, men ett utökat konsultstöd kan 
möjliggöra att ytterligare projekt kan aktiveras. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 18 oktober 2017 
Förslag till projektprioriteringslista får program- och detaljplaneuppdrag, 
daterad 23 oktober 2017 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska avdelningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

D nr 2017/00371 

Planbesked, stockholmsvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar negativt planbesked får 
fastigheten Bålsta l :7. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer planbeskedsavgiften till 
15 680 kronor i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa. 

Sammanfattning 

Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som kräver 
planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning 
(5 kap. 2§ Plan- och bygglagen). Aktuell ansökan om planbesked avser 
ändring av gällande detaljplan får fastigheten Bålsta l :7. Nuvarande 
detaljplan medger endast en fristående huvudbyggnad med uthusbyggnad 
med maximalt 200 kvm byggnadsarea och med högst två våningar. 

På fastigheten finns idag en villabyggnad med uthus. Fastigheten har ett 
högt värde ur kulturmiljösynpunl<t enligt det kulh1rmiljöprogram som 
kommunen tagit fram tillsammans med Uppsala Läns museum. 

Fastigheten kommer att ingå i den omarbetning och översyn av gällande 
detaljplaner inom gamla Bålsta som kommunen avser att genomfåra. Bygg
och miljöförvaltningen fareslår därfår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
lämna ett negativt planbesked i avvaktan på att ett planprogram får hela 
Gamla Bålsta tagits fram som mer i detalj utreder fårutsättningarna får både 
fårtätning och skydd av bebyggelse i området. Idag finns ett uppdrag får en 
ny detaljplan över Gamla Bålsta men Bygg- och miljöförvaltningen kornmer 
framöver att ansöka om uppdrag får ett planpro gram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 2017 -l 0-18 
Ansökan, inlmmmen 2017-05-18 
Kartbilaga 

Beslut skickas till: 
Sökande 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecldingsavdelningen] 
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KOMMUN 

§ 153 

Planbesked för Kivinge 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00419 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar negativt planbesked för Kivinge 
4:16. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer planbeskedsavgiften till 15 
680 Irranor i enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa. 

Sammanfattning 

Kommunen ska, på begäran av någon som avser vidta åtgärd som l<räver 
planläggning (ändring, upphävande eller antagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser), redovisa sin avsikt till sådan planläggning (5 kap. 
2§ Plan- och bygglagen). Aktuellt planbesked avser förändring av 
markanvändning frånjordbruksmark till kvartersmark för bostadsändamål 
får cirka 58 bostäder, i form en blandning av parhus, radhus och villor. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att området inte är lämpligt för en 
större bostadsutveckling. Kivinge ska, enligt Håbo kommuns översiktsplan, 
utvecklas utifrån VA-kapacitetens begränsningar och denna klarar inte en 
sådan utveclding. Kivinge är ett område som bör förtätas och kompletteras 
med traditionell villabebyggelse. Det ska finnas förutsättningar för att bo 
och verka på landsbygden men det ska finnas tydliga gränser mellan tätort 
och landsbygd. Utveclding i Kivinge ska utvecldas anpassat till områdets 
ursprungliga karaktär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslmvelse 2017-10-10 
Förstudie 2017-10-10 
Skiss 2017-10-04 

Beslut skickas till: 
Sökande 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

JUSTERARE EXPEDIERAD 
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§ 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00434 

Planändring, detaljplan 323, Bista 1 :159 med fler (Bista 
15:1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till plan- och 
exploateringsavdelningen och Håbo Marknad AB att fåra dialog med 
Skanska om de fårändringar Skanska önskar och att presentera fårslag så att 
beslut kan tas på kommande kommunstyrelse eller på extra utsatt 
arbetsutskott innan årsskiftet. 

Sammanfattning 

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti har ett 
planfårslag arbetats fram. Ett planfårslag som syftar till att möjliggöra en 
större anläggning får detaljhandel med en fårbättrad angöring till området. 
Angöring både får bil, cykel och gående, med en ny infart från Södra 
Bålstaleden och stärkta gång- och cykelkopplingar från centrum samt mot 
Lillsjön och Kalmarsand. 

Som del i en av Bålstas två entreer krävs en utformning och gestaltning av 
anläggningen som varierar och anpassas till omkringliggande landskap. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-23 
Tjänsteskrivelse 2017-08-24 
Plankarta 2017-10-27 
Planbeskrivning 2017-10-27 
Komplettering till ansökan 2017-08-17 
Ansökan om planbesked 2017-07-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till 
plan- och exploateringsavdelningen och Håbo Marlenad AB att fåra dialog 
med Skanska om de fårändringar Skanska önskar och att presentera fårslag 
så att beslut kan tas på kommande kommunstyrelse eller på extra utsatt 
arbetsutskott innan årsskiftet. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag. 

Beslutsgång 

Ordfårande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
Agneta Hägglunds (S) fårslag och fim1er att så sker. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och exploateringsenheten 
Tekniska avdelningen 
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KOMMUN 

§ 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00657 

Förvärv av fastigheterna Sista 4:19 och 4:20 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna upprättat köpeavtal 
gällande fastigheterna Bista 4:19 och 4:20 där kommunen forvärvar de två 
fastigheterna for sammanlagt 750 000 kronor. 

2. Förvärvet finansieras genom exploateringsintäkter. 

Sammanfattning 

Eksjöhus AB äger fastigheterna Bista 4:19 och 4:20 invid Lillsjöns västra 
strand. En detaljplan togs fram och antogs av kommunen 2006, vilket gav 
byggrätt för tre småhustomter på de aktuella fastigheterna. Då strandskyddet 
enligt Länsstyrelsens beslut 2010 inte har forutsättningar att upphävas har 
Eksjöhus nu föreslagit att kommunen istället förvärvar fastigheterna. Mot 
den bakgrunden har forslag till köpeavtal upprättats där kommunen 
forvärvar fastigheterna for 750 000 laonor. 

Beslutsunderlag 

T j änsteslaivelse 2017-10-22 
Köpeavtal med kartbilagor 
Utdrag ur fastighetsregistret for fastigheterna 

Beslutet skickas till: 
Eksjöhus AB 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Ekonomichefen 

JUSTERARE 

\v;_ l O{ l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00521 

Remiss: Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029, för yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan. 

Sammanfattning 

Trafikverket har tagit fram ett fårslag till nationell plan får 
transportsystemet 2018-2029. Åtgärderna i planfårslaget bygger på den av 
regeringen beslutade nationella planen får transportsystemet 2014-2025, de 
fårdjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som 
pekats ut i infrastmkturpropositionen och i regeringens direktiv om att 
upprätta fårslag till nationell plan får transportsystemet 2018-2029. 

Yttrande 
Håbo kommun vill trycka på vikten av fortsatt utbyggnad/kapacitetshöjning 
av Målarbanan till Bålsta station. Ä ven stationen har dålig standard och 
kapacitet och behöver utvecklas. I och med de omfattande 
bostadsbyggnadsplanerna får Bålsta behöver både stationen och 
spårkapaciteten hänga med. 

Trafikplats Draget på E18 har stora brister i sin funktion och har inte den 
standard som en trafikplats på motorväg bör ha. Trafikverket och Håbo 
kommun har därfår fårt diskussion om behov av en åtgärdsvalsstudie, som 
kanske kan prioriteras redan till 2018. Samtidigt studeras hur ett nytt 
verksamhetsområde, Dragelund, kan anslutas till trafikplatsen och/eller 
Södra Bålstaleden på bästa sätt. 

Håbo upplever de parallella processerna med statlig medfinansiering via 
Länstransportplan och stadsmiljöavtal fårvinande. Det vore bra att 
samordna dessa processer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 20 l 7-09-18 
Förslag till nationell plan får transportsystemet 2018- 2029 
Bilaga: Plioriterade brister och fårslag till åtgärder per stråk 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

18(37) 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00664 

Kommunstyrelsens budget och mål 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunstyrelsen godkänner fårslag till mål och budget 2018, plan 2019-
2020 får kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 
revidera fårslag till mål och budget 2018, plan 2019-2020 får 
kommunstyrelsens verksamheter enligt fårslagen nedan till kommande 
kommunstyrelse. 

Sammanfattning 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders budget och mål får 
kommande år rappmieras till kommunfullmäktige i december. 

I Kommunstyrelsens budget och mål2018, plan 2019-2020 redovisas 
kommunstyrelsens egna verksamheter samt driftbudget även får 
övergripande verksamheter. 

Förslag till mål med nyckelindikatorer samt mått får år 2018 redovisas 
varav några är fårändrade från år 2017. 

Driftbudgeten får kommunstyrelsen och övergripande verksamheter 
innehåller fårändringar från beslut i juni, som följd av omräkning av 
internhyra, valår, överfårmyndarnämnden, räddningstjänstens äskande, 
revisionens äskande, sänlcta medlemsavgifter samt åtgärder får att stimulera 
bostadsbyggande. 

Investeringsbudgeten innehåller fårslag till omprioritering inom ram, vilket 
beslutades av fullmäktige i juni. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-25 
Kommunstyrelsens budget och mål2018, plan 2019-2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att revidera 
fårslag till mål och budget 2018, plan 2019-2020 får kommunstyrelsens 
verksamheter med följande kompletteringar till kommande 
kommunstyrelse: 
-Mer medborgarperspektiv kring digitalisering, hur många hushåll har l 00 
Mbits/s. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

- Redogöra för hur stor solenergiproduktionen är. 
- skrivelseändring gällande föreningsbidrag. 
- Samlad redovisning av investeringsbudgeten 

Christarr Nordberg (MP) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) förslag. 

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande om kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt utskickat förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 
egna tilläggsyrkandet och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Kvalitetssamordnare 

JUSTERARE 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

§ 158 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00348 

Budget och mål 2018, plan 2018-2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till reviderade 
dliftbudgetramar får år 2018, totalt l 091 768 tla, får nämnder och 
styrelser enligt nedan 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 
Valnämnd 

Revision 
Räddningstjänst 

Håbo Marknads AB 
Anslag får gemensamma projekt 

Anslag till KS fårfogande 

Kommunstyrelse 
Överfå1myndare 
Bygg- och miljönämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad budget för generella 
statsbidrag 

3. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till reviderad 
investeringsbudget får år 2018, plan år 2019-2020 får nämnder och 
styrelser inom fastställd ram 

4. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till reviderad 
exploateringsbudget får år 2018-2020. 

5. Kommunfullmäktige godkänner återrapporterade budgetar får styrelser 
ochnämnder 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 
2018 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 193 mla 

7. Kommunfullmäktige fastställer de reviderade budgetstyrprinciperna 

8. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att får 
kommunstyrelsens räkning under år 2018 nyupplåna, det vill säga öka 
kommunens skulder, med 193 mla 

9. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två personer i 
fårening enligt kommunstyrelsens beslut om fmnateckning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Fullmäktige beslutade 2017-06-12 KF § 80 om kommunalskatten, 
nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget for 2018 samt plan for 
2019-2020. Beslutsprotokolletjusterades 2017-09-25 KF§ 85. 
Övergripande mål for perioden 2016-2018 har fastställt sedan tidigare. 

Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget for 
kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta for att 
kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Nämnder och styrelser har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått 
for sin verksamhet samt driftbudget och investeringsbudget 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
Budget och mål2018, plan 2019-2020 
Revisionens budgetäskande 2017-10-20 
Räddningstjänstens samrådsprotokoll, 2017-03-29 
Protokoll nämnder 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2015/00248 

Hantering av ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 
hantering av ersättningsplan får Björkvallen. Michael Andersson, 
projektledare får ersättningsplan Björkvallen informerar om projektet och i 
vilken fas man befinner sig. En utredning har startat, det har hållits en 
workshop med föreningar. Fotbollsplanen har blivit ett sidaprojekt får 
snabbare hantering, planen är klar om ca 2 veckor. Upphandlingsdokument 
och förfrågningsunderlag arbetas med och ska lämnas får upphandling och 
då kan projekteringen så småningom dra igång. Vi kommer att gå ut med 
frågan om totalentreprenad och sen projekterar vi tillsammans genom 
metoden partnering, då involveras alla som är delaktiga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 160 

Valet 2018: Valstugor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00662 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka om tillfälligt 
bygglov för placering av valstugor på lämplig plats i anslutning till Bålsta 
Centtum inför valet 2 O 18. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att köpa in valstugor till alla 
partier representerade i kommunfullmäktige inför valet 2018. Valstugorna 
ska säljas efter att 2019 års europaparlamentsval har genomförts. 

3. Inköp av valstugorna finansieras genom medel som avsatts i budget 2018 
för kommunstyrelsens förfogande. 

Sammanfattning 

I anslutning till valen btukar kommunen samordna hanteringen av 
valstugorna genom att valstugor köps in till de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och byggs upp genom förvaltningens 
försorg. Efter genomfört val btukar stugorna säljas. 

Då marken vid Bålsta Centtum inte ägs av kommunen måste tillfälligt 
bygglov för placeting av valstugorna sökas. Kommunstyrelsen föreslås 
därför uppdra till förvaltningen att ansöka om detta. 

Sedan valet 2014 finns två valstugor levar, då dessa inte har kunnat säljas. 
Det finns nio partier representerade i kommunfullmäktige. Därmed behöver 
ytterligare sju valstugor köpas in. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 
250 000 kronor. Förvaltningen föreslår att valstugorna finansieras genom de 
medel som satts av till kommunstyrelsens förvaltnings förfogande i budget 
för 2018. 

Då val till Europaparlamentet kommer att äga mm redan i maj 2019 föreslår 
förvaltningen att stugorna behålls av kommunen fram tills att detta val ägt 
tum och att stugorna säljs därefter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-23 

JUSTERARE 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00413 

Svar på motion: Införande av motionsregister på 
kommunens hemsida 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kornmunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning 
till förvaltningens redovisning. 

2. Motionen fåranleder inga ytterligare åtgärder. 

3. Att fårbättrad exponering av, samt fcirenldad navigering till, 
motionsregistret skall beaktas i det kommande webdiariet 

Sammanfattning 

I motionen, som lämnats in av Michael Rubbestad (SD), fareslås ett 
motionsregister på kornmunens hemsida i syfte att skapa öppenhet och 
transparens gentemot kornmuninvånama. Förvaltningen arbetar får 
närvarande med att infcira ett webbdiarium, som, när det är infcirt, kornmer 
att uppfylla de flesta av motionens fårslag och dessutom bidra på andra sätt 
till att öka medborgamas möjlighet till insyn i kommunens verksamhet. Mot 
bakgnmd av detta fareslår förvaltningen att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens redovisning (nedan), samt att motionen inte 
fåranleder ytterligare åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017 -l 0-04 
Motion 2017-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) tilläggsyrkar att fårbättrad 
exponering av, samt fcirenldad navigering till, motionsregistret skall beaktas 
i det kommande webdiariet. 

Beslutsgång 

Ordfårande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
utskickat fårslag och finner att så sker. 

Ordfårande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michael Rubbestads 
(SD) tilläggsyrkande och finner att så sker. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 162 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00468 

Svar på medborgarförslag: Fri förskola för 
kommunanställdas barn i kommunen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 

I det inkomna medborgarförslaget föreslår fårslagsställaren att fri fårskola 
ska införas får barn till kommunanställda i Håbo kommun. Detta i syfte att 
locka personal, exempelvis inom bristyrken, till kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 (§88) att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen får beredning. 

Av likställighetsprincipen följer att en kommun inom ramen får sin 
kompetens inte får fatta beslut som otillbörligt gynnar eller missgynnar en 
viss kommunmedlem eller en grupp av kommunmedlemmar i fårhållande 
till andra. Likställighetsprincipen har särskild betydelse vid utformningen av 
taxor får kommunal service. Med hänvisning till 2 kap. 2 § kommunallagen 
(likställighetsprincipen) fårcslår fårvaltDingen att medborgarfårslaget 
avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-09 
Medborgarförslag 2017-08-04 

JUSTERARE 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 163 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00462 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att årligen redovisa verkställigheten i ett urval av 
kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 
bifallna medborgarförslag och motioner. I 2017 års redovisning 
återrapporteras totalt 30 beslut, varav 14 bedöms vara verkställda. Ett stort 
antal av besluten fattades under 2016, på grund av stor inströmning av 
medborgarförslag och motioner under 2015 och 2016, vilket gör att inte alla 
har hunnit verkställas ännu. Dock är verkställighetsarbetet påbö1jat i alla 
nya ärenden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017 -l 0-06 
Uppföljning verkställighet 2017 

JUSTERARE EXPEDIERAD 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 164 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00003 

Revidering av dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunstyrelsen antar version 2.0 av dokumenthante1ingsplan får 
kommunstyrelsen. 

2. Konununstyrelsen upphäver tidigare versioner av 
dokumenthanteringsplan får kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

2016-05-23 fastställde kommunstyrelsen en dokumenthanteringsplan får 
samtliga verksamheter inom kommunstyrelsens förvaltning. I samband med 
att planen antogs beslutade kommunstyrelsen även att planen skulle 
aktualiseras en gång per år. 

Dokumenthanteringsplanen är det dokument som styr hanteringen av 
nämndens allmänna handlingar, till exempel vilka handlingar som ska 
gallras. De huvudsakliga ändringarna i fårslaget till reviderad 
dokumenthanteringsplan är: 

Digitalisering av dokumenthanteringen i det centrala 
ärendehanteringssystemet 
Helt nytt avsnitt får personal- och löneverksamhet 
Förenkling av formalia och språk får ökad tillgänglighet 
Samtliga ändringar som föreslås i planen är markerade. Den information 
som föreslås tas bort från planen är överstruken och den information som 
föreslås tillfåras planen är gulmarkerad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
Dokumenthanteringsplan får kommunstyrelsen version 2.0 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

§ 165 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00064 

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kornmunfullmäktige antar "Riktlinjer för styrdokurnent". 

2. Kornmunfullmäktige upphäver tidigare liktlinjer för styrdokument (KF 
2013-04-22 § 30). 

3. Kornmunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument Alla nya 
styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna. 

4. Kornmunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn 
över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 
kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 
redovisas vid kornmunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018. 

Sammanfattning 

Kornmunens styrdokument regleras av "Riktlinjer för styrdokurnent" som 
antogs av kornmunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 
styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 
kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 
sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen. 

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 
styrdokurnent, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 
systern för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 
har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokurnent, som 
bättre ger plats för den information som varje styrdokurnent, enligt 
riktlinjerna för styrdokurnent, ska innehålla. 

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 
lämpligt vis, och för att en grund för mtinen för regelbunden 
aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 
ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument 
Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 
ska gå till. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 2017-08-1 O 
Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 
ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokurnent) 
Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 
Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 
Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänsternaimanivå 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 
forfattningssamling på hemsidan 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

§ 166 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00625 

Revidering av vissa reglementen med anledning av 
införandet av en ny kommunallag (2017:725) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente får Håbo 
kommuns nämnder att gälla från l januari 2018. 

2. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente får 
kommunstyrelsen att gälla från och med l januari 2018. 

3. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i reglemente får partistöd att 
gälla från och med l januari 2018. 

Sammanfattning 

Från och med l janumi 2018 träder den nya kommunallagen (SFS 
2017:725) i kraft. Den nya kommunallagen fåranleder behov av vissa 
ändringar i Håbo kommuns allmänna närnndreglemente, reglemente får 
kommunstyrelsen och reglemente får partistöd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
Reglemente får Hå bo kommuns nämnder daterad 2017 -l 0-23 
Reglemente får kommunstyrelsen daterad 2017 -l 0-23 
Reglemente får partistöd i Håbo kommun daterad 2017-10-23 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l~ l 01 1 

31 (37) 



HÅBO 
KOMMUN 

§ 167 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00611 

Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

l. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga 
trakasserier mot förtroendevalda. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer vid 
hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda. Dessa riktlinjer 
tillämpas både i det förebyggande arbetet och vid olika fotmer av hot, våld 
och allvarliga trakasserier mot fårtroendevalda i Håbo kommun med 
koppling till deras offentliga uppdrag. Riktlinjerna omfattar även hot och 
våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
Riktlinjer vid hot, våld och allvarliga trakasserier mot förtroendevalda, 
2017-10-19 
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§ 168 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00645 

Nedläggning av Jan Fridegårdpriset 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå förvaltningens fårslag 
om att lägga ner J an Fridegårdpriset från och med 2018. 

Sammanfattning 

Kommunens Jan Fridegårdpris instiftades 2005 som ett led i 
marknadsfåringen av kommunen med intention att hålla en tradition vid liv 
samt att uppmärksamma konstområdena litteratur, film och teater. Priset har 
delats ut vartannat år. Prissumman är 100.000 kronor och kostnader får 
juryarbete, annonsering, kringarrangemang och uppföljning har uppgått till 
75.000 kr årligen. Det är efter 12 år, trots bred marknadsföring och festliga 
prisceremonier, fortfarande ett okänt pris. Priset har inte fått något 
genomslag varken i media eller i kultur- och litteraturlaetsar, inte heller 
lokalt i Håbo. En omvärldsanalys visar att priset inte uppfyller intentionen 
kring marknadsfåting av Håbo kommun. 

Det finns numera ett tydligt stipendium som delas ut i Jan Fridegårds andra 
av kulturnämnden i Uppsala. 

Största delen av allmänkulturens budget går till att genomfåra priset vilket 
rar konsekvenser får möjligheten att arbeta med kultur och arrangemang 
som ger livskvalite får de som bor och verkar i Håbo kommun. Därfår 
föreslås att kommunstyrelseförvaltningen nu får i uppdrag att 
uppmärksamma Jan Fridegårds fårfattarskap på annat sätt, samt att priset 
läggs ner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
avslå förvaltningens fårslag om att lägga ner Jan Fridegårdpriset från och 
med 2018. 

Beslutsgång 

Ordfårande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) 
fårslag och finner att så sker. 
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§ 169 

Håbo Kulturstipendium 2017 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 2017/00656 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Millis Sarri tilldelas Håbo 
Kulturstipendium 2017. 

Sammanfattning 

Kultur och livsmiljöavdelningen föreslår att Håbo Kulturstipendium 2017 
tilldelas Millis Sarri, illustratör och grafisk formgivare, bosatt i Bålsta. Hon 
har illustrerat många barnböcker. Hennes fantasifulla, smarta och 
humoristiska illustrationer syns bland annat på Håbo bibliotek. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-10-20 
Reglemente Håbo kulturstipendium 

Beslutet skickas till: 
A v delningschef får Kultur och livsmiljö 
Enhetschef får Kultur och bibliotek 
V erksamhetsutvecklare kul tur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

Dnr 78573 

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 
ta fram fårslag på hur ekonomisk månadsuppföljning kan presenteras for 
kornmunstyrelsen och dess utskott. 

Sammanfattning 

Christian Nordberg (MP) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 
månadsuppföljning for tekniska utskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
diskuterar ekonomisk uppföljning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att ta 
fram forslag på hur ekonomisk månadsuppföljning kan presenteras får 
kornmunstyrelsen och dess utskott. 

Beslutsgång 

Efter diskussion frågan ordforande om kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt det egna förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-07 

§ 171 Dnr62717 

Komplettering av sammanträdeslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utskottet sammanträder den 
12 december kl . 09.00-12.00 med fokus på planfrågor. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsgruppen för översyn av 
arvodesregler och utvärdering av politisk organisation sammanträder den 12 
december kl. 13.00 för ett uppstartningsmöte. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att internatkonferensen kommer 
att hållas den1-2mars 2018. 

Sammanfattning 

Leif Zetterberg (C) anmäler ny punkt till dagordningen avseende 
komplettering av sammanträdeslista. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att: 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ska hålla ett extra sammanträde den 12 
december kl. 09.00-12.00 med fokus på planfrågor. 
-Att arbetsgruppen för översyn av arvodesregler och utvärdering av politisk 
organisation sammanträder den 12 december kl. 13.00 för ett 
uppstartningsmöte. 
-Att internatkonferensen kommer att hållas den1-2mars 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande frågor om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 
egna förslaget och finner att så sker. 

Beslutet skickas till: 
Kansliet 
Kornmundirektör 
Ekonomichef 
Plan- och exploatelingsavdelningen 
Arbetsutskottet 
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