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§ 133 Dnr 62731  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Agneta Hägglund (S) till justerare 

av dagens protokoll.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 

tillägg:  

Förtydligande av budgetprocess, frågan hanteras under kommundirektörens 

informationspunkt  

Strömavbrott, frågan hanteras under kommundirektörens informationspunkt  

Fritidsbank  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen.  
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§ 134 Dnr 2016/00353  

Information, Detaljplan för Skokloster Udde 1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Planarkitekt informerar om tidigare planförslag gällande Skokloster Udde 1. 

Plan- och exploateringschefen informerar om tidigare förhandlingar och 

kommunalekonomiska konsekvenser. Arbetsutskott diskuterar utvecklingen 

av området och kommunens ansvar, hur kommande plan kan komma att se 

ut och vilka ambitioner som finns.  

En stor del av planområdet som föreslås bebyggas ligger utanför 

verksamhetsområdet för allmänt VA. En förstudie pågår och ska undersöka 

flera olika alternativ för att lösa VA situationen i Skokloster. Tekniska 

chefen informerar kort om utredningarna som är gång.  
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§ 135 Dnr 2013/00038  

Information, Detaljplan 426, Bista 4:5, Entré Lillsjön 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Planarkitekt informerar kort om utredning av arkeologin för området och 

om vad detta kan komma att innebära. Arbetsutskottet diskuterar 

utvecklingen av området.  

Beslutsunderlag 

Samråd om detaljplan för Bista 4:10 samt del av Bista 4:5, Entré 

Lillsjön, Håbo kommun, Uppsala län 
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§ 136 Dnr 2018/00164  

Exploateringsbudget för Lillsjöns företagspark 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner exploateringsbudget på 1,8 miljoner kronor 

i överskott i nettoexploatering för Lillsjöns företagspark.  

Sammanfattning  

Exploateringsbudgeten avser Lillsjöns företagspark, baserat på de 

exploateringsavtal avseende detaljplan för fastigheterna Bista 1:159 m.fl. 

(Lillsjöns företagspark) innehållande fastighetsbildning med 

marköverlåtelser samt omfattning- och genomförande av allmänna 

anläggningar, som kommunstyrelsen godkände 2018-03-19 §58. Enligt 

kommunens budgetstyrprinciper ska exploateringsbudget fastställas för 

varje exploateringsprojekt. 

Beslutsunderlag 

Underlag till exploateringsbudget 2018-08-21 
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§ 137 Dnr 2018/00571  

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. Gröna dalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att upprätta 

förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 m.fl. Gröna dalen daterad 2018-09-

04. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att samråda 

förslag till detaljplan för Mansängen 9:6 m.fl. Gröna dalen, enligt 5 kap. 11§ 

Plan- och bygglagen (2010:900).  

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två 

år.   

Sammanfattning  

Del av aktuellt område regleras av detaljplan (357) som vann laga kraft 

2006-01-11. Befintlig detaljplan tillåter skolverksamhet.  

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en idrottshall för 

skolverksamheten på befintlig grusparkering, samt att utöka befintlig 

byggrätt för skola så att den kan byggas till med ytterligare två avdelningar 

förskoleverksamhet. Planområdets avgränsning kommer att studeras närmre 

under planarbetet.  

Området berörs av två parallella planprogram varav ett är godkänt (Bålsta 

centrum) och ett är ute för samråd under sommaren 2018 (Gröna dalen). 

Dessa två ska kopplas ihop genom ett blå-grönt stråk vilket måste beaktas 

vid planläggning av området.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-13 

Start-PM  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 

Barn- och utbildningsförvaltningen  

Kultur- och livsmiljö 
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§ 138 Dnr 2018/00605  

Detaljplan K5 Västra Myrskären 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 

upprätta förslag till detaljplan K5 Västra myrskären. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att planuppdraget upphör att 

gälla om detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  

Inom Bålsta tätort gäller ett antal gamla byggnadplaner som inte stämmer 

överens med verkligheten. I mesta fall handlar det om våningsantal, ej 

byggbar prickmark, byggnadsarea och hustyp. 

Syftet med det här projektet är att ta fram förslag till modernisering av 

gällande byggnadsplan som bör anpassas till den redan bebyggda miljön 

inom området. 

Initialt skulle detta ske med ett enkelt planförfarande och en ändring genom 

tillägg. Sedan 2016 har projektet varit vilande på grund av 

huvudmannaskapsfrågan och nu föreslår förvaltningen att ändra 

planuppdraget till att även omfatta allmän platsmark. Detta för att kunna ge 

kommunen huvudmannaskap på vägar och naturmark i området. 

Gatan ägs av samfällighetsföreningen men driftas sedan den asfalterades av 

kommunen. Vägen har dålig standard, är endast ca 3 meter bred med sliten 

beläggning och saknar belysning. Det finns utrymme för kommunal 

standard, 4,5 meter bred gata samt belysning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Start-PM  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 
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§ 139 Dnr 2015/00216  

Detaljplaneprogram för Bista 16:1 med fler, S:t Eriks 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott förlänger planuppdrag rörande 

Detaljplaneprogram för Bista 16:1 med fler, S:t Eriks med två år.  

Sammanfattning  

På grund av den låga prioriteringen, i kombination med resursbrist och olika 

syn på projektet mellan Plan- och exploatering och exploatören har 

planarbetet har dragit ut på tiden. Syftet med planen bedöms fortsatt som 

aktuellt.  

Vidare bedöms uppdraget inte påverkas av ny lagstiftning eller andra 

förändrade förutsättningar. Förvaltningen förslår därför att uppdraget 

förlängs med ytterligare två år.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

Protokollsutdrag KS 2016-09-05 § 139 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 
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§ 140 Dnr 2015/00321  

Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 
1:61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att ställa ut 

förslag till Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61 för 

granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900)   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget var ute på samråd under mars och april 2018. Endast 

Lantmäteriet inkom med synpunkter. Förslaget har justerats något att 

tydliggöra åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att 

möjliggöra annan skolverksamhet än förskola. 

Det reviderade förslaget föreslås nu ställas ut för granskning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-21 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering 
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§ 141 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 

projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag daterad 2018-

09-04.  

Sammanfattning  

Sedan en detaljplan vunnit laga kraft och inga nya uppdrag tagits innehåller 

projektprioriteringslistan sammanlagt 36 plan- och programprojekt. Med en 

fördelning om 7 stycken hög-, 8 medel-, 10 låg-, 11 oprioriterade samt 1 

överklagat projekt. För närvarande fokuseras personalresurser på de sju 

högst prioriterade projekten, men ett utökat konsultstöd möjliggör arbete 

med ytterligare projekt.  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. För ett antal projekt har 

tidsplanerna reviderats.  

Arbetsutskottet diskuterar prioriteringarna och beslutar om viss revidering 

av listan, som antas daterad 2018-09-04.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-20 

Priolista 2018-08-20 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 142 Dnr 2018/00465  

Förslag till Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län 
ute på remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.   

Sammanfattning  

Region Uppsala har tagit fram en strategi för regionbusstrafik i Uppsala län 

som Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om. Strategin tar upp 

principer och linjetyper för regionbusstrafiken. På sikt ska arbetet med 

principerna leda till ett mer förutsägbart kollektivtrafikutbud i länet: lika 

förutsättningar- lika utbud.  

Håbo är positiv till att en strategi tas fram och påpekar att det är viktigt att 

kommunen samråds när förändringar i kollektivtrafiken planeras. Håbo vill 

även framföra att det finns brister i kollektivtrafiken i kopplingen Bålsta - 

Uppsala.    

Yttrande 

Håbo kommun är positiv till att en strategi för regionbusstrafiken tas fram 

och kommunen anser att ambitionen med strategin är bra. Strategin gör det 

lättare för invånare att veta vilket kollektivtrafikutbud man kan förvänta sig 

på olika platser.  

Region Uppsala ställde en fråga i remissutskicket om dagens linjenät 

uppfyller kravet på relevanta förbindelser. Håbo kommun tycker inte att 

förbindelsen Bålsta - Uppsala fungerar bra. Särskilt inte för arbetspendling. 

Det finns endast en direktlinje (som dessutom har uppehåll under 

sommartidtabell) med två avgångar per dag, en morgon och en eftermiddag. 

Det innebär att de flesta turerna går via Örsundsbro med byte vilket gör att 

resan tar lång tid. Från kommunens övriga orter är arbetspendling till 

regioncentra svårt eftersom det innebär att först åka buss till Bålsta för byte 

till regionbuss. Det är även viktigt att regionbussarna synkar med 

lokalbussarna och pendeltåg för att få till en smidig arbetspendling. 

Håbo vill även påpeka att upprustning av flera av hållplatserna i det 

regionala nätet i kommunen behövs. Hållplatserna är i mycket dåligt skick 

och osäkra för väntande och på- och avstigande personer. Håbo kommun 

vill framföra att det är viktigt att Region Uppsala samråder med kommunen 

när förändringar i kollektivtrafiken planeras.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-15 

Remiss Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län – principer och linjetyper.     
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§ 143 Dnr 2018/00509  

Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att arbeta in 

Agenda 2030 med FN:s globala mål i kommunens styrdokument på 

tillämpligt sätt och kommunicera dessa internt och externt.    

Sammanfattning  

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle 

med 17 globala mål som har antagits av världens stads- och regeringschefer. 

Agenda 2030 innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att 

tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

utveckling. Arbetet med Agenda 2030 i Sverige behöver ske både nationellt, 

regionalt och lokalt. Håbo kommun har, liksom Sveriges övriga kommuner, 

en viktig roll i arbetet för att genomföra Agenda 2030 och nå de globala 

målen. Därför behöver Håbo lyfta in de globala målen i kommunens 

styrdokument.  

Håbo kommun har idag styrdokument så som visionen, vårt Håbo 2030, 

som visar vägen för en hållbar utveckling av kommunen. Det finns även 

andra styrdokument i kommunen som innefattar flera av målen inom 

Agenda 2030. En översyn behöver göras för att identifiera vilka mål som 

saknas och arbeta in dessa i lämpliga styrdokument.  

Kommunens verksamheter ska arbeta för att uppnå de globala målen och 

arbetet med Agenda 2030 ska vara känt för kommunens invånare. Vid en 

aktualisering av kommunens styrdokument ska de globala hållbarhetsmålen 

finnas med och vara en självklar del i kommunens hållbarhetsarbete.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-29 

Agenda 2030 
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§ 144 Dnr 2018/00586  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter vid Håbo 

bibliotek att gälla från 2018-11-01 och tillsvidare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta förslag upphäver alla tidigare taxor 

och avgifter för Håbo Bibliotek.    

Sammanfattning  

En översyn av taxor och avgifter vid Håbo bibliotek har genomförts. Det har 

tidigare funnits flera beslut för olika medier vilket gör det i dag är svårt att 

avgöra vilket beslut som gäller.  

I många andra kommuner betalas avgifter direkt till biblioteken och det 

fungerar mycket bra för både medborgaren och verksamheten. Det innebär 

att eventuella skulder inte ingår i kommunens kravhantering.  

Biblioteket har arbetat fram tydligare rutiner för påminnelser och indrivande 

av skulder. Ett positivt resultat märks redan.  

Med anledning av ovan kommer nu ett förslag där alla avgifter är samlade 

för ett beslut gemensamt. Rutinen för betalning av avgifter ändras och sker 

efter beslut enbart direkt till biblioteket.  

Tidigare beslut om åldersgräns för lån av DVD till 16 år bör finnas kvar då 

avgifter för förkomna eller skadade exemplar är höga.  

För att motverka växande skulder föreslås en maxgräns på 100 kr, därefter 

spärras bibliotekskortet tills skulden är betald.  

Avdelningschef har rätt att besluta att fakturera och därmed ingår skulden i 

kommunens kravrutin och kan gå vidare till inkasso.  

Förvaltningen föreslår utifrån bilaga taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 

från och med 2018-11-01 att gälla tillsvidare.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 2019   
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§ 145 Dnr 2018/00610  

Extra bidrag till missgynnade föreningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 100 

000 kronor till Bålsta Simklubb 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 48 000 

kronor till Bålsta Bordtennisklubb 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 36 480 

kronor till Bålsta Judo  

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 50 760 

kronor till Bålsta Dojo 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 30 600 

kronor till Bålsta Boxningsklubb 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge ett extra bidrag på 100 

000 kronor till Skoklosters 4H-förening   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-19 att den extra Föreningsmiljonen 

under 2018 huvudsakligen skall användas till projekt och kompensation till 

föreningar som missgynnas av nuvarande bidragssystem. Förvaltningen har 

gått igenom ett stort antal föreningars förutsättningar och kommit fram till 

att 6 föreningar föreslås få ett extra bidrag för att kompensera ojämlikheter 

mellan föreningar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-13 

Protokollsutdrag 2018-03-19 § 64 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur och livsmiljö för vidare expediering 
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§ 146 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Förslag till bestämmelser för 

föreningsbidrag i Håbo kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare bestämmelser för 

föreningsbidrag i Håbo kommun   

Sammanfattning  

Förvaltningen har sedan återremissen hösten 2016 arbetat fram ett nytt 

förslag till nya bestämmelser för föreningsbidrag mm i Håbo kommun. En 

större utredning om stödet till föreningarna gjordes 2017 och under 2018 har 

dialog med föreningar skett. Förslaget innebär en ökad tydlighet och 

möjlighet till framförhållning för föreningarna. Förvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta bestämmelserna och att samtidigt upphäva 

tidigare bestämmelser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

2018-08-16, Remissvar från föreningar 

2018-08-16, Förslag till bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo kommun   
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§ 147 Dnr 2017/00578  

Motion: Subventionerade resor för våra pensionärer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en 

självkostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda 

kundgrupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för 

de ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma 

situation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många 

exempel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller 

avgifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. 

Med dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt 

har sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen 

få subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära 

kostnadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal 

subventionering till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur 

många som utnyttjar denna möjlighet. Det måste göras en politisk 

avvägning om hur kostnaderna ska finansieras om man önskar genomföra 

detta.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-07-03 

Motion 2017-09-20 

Utredning 2018-03-12 

Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018 

Håboalliansens yttrande 2018-05-08 

Yttrande pensionärsrådet § 31/2018   
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§ 148 Dnr 2017/00584  

Motion: Miljövecka 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen och uppdrar till 

kommunstyrelsen att genomföra en miljövecka år 2019, under förutsättning 

att finansieringen beviljas i 2019 års budgetarbete.   

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt, socialdemokraterna har inkommit med en motion, där 

det föreslås att miljöveckan åter skall genomföras med start 2018.  

En miljövecka har tidigare genomförts i samband med Earth Hour. Veckan 

växte fram och flera av kommunens verksamheter var engagerade. Det som 

gjorde att veckan sedan försvann var dels att få tjänstemän drev projektet 

utan tydlig förankring samt att det inte fanns egen budget för miljöveckan. 

Hållbarhets- eller miljövecka förekommer hos flera kommuner. Veckan är 

oftast ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa 

aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. 

Kommuner anordnar också en del av aktiviteterna, samt bidrar till att 

marknadsföra dessa i ett gemensamt program. Att låta organisationer och 

föreningar bidra kan ge kostnadsbesparingar, ökat utbud av aktiviteter och 

framförallt intressera fler människor.  

Förvaltningen föreslår att miljöveckan genomförs med start 2019 och 

finansieringen hanteras i budgetprocessen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-03-14 

Motion 2017-09-24   
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§ 149 Dnr 2017/00669  

Medborgarförslag: Bevilja busskort för asylsökande 
som fyllt 18 och går i skolan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till att kommunen enligt lag inte får genomföra förslaget.     

Sammanfattning  

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Förvaltningen föreslog tidigare, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens avgivna yttrande, att medborgarförslaget skulle avslås. 

Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet för ytterligare underlag 

inför beslut. Genom kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen har 

ytterligare underlag tagits fram. (Se mer detaljerad beskrivning under 

rubriken Ärendet nedan.) 

Av den vidare utredningen framkommer att varje busskort kostar 

kommunen 5500 kronor. Föregående år omfattades 5 asylsökande elever av 

reglerna och hittills i år har endast en asylsökande elev ansökt om 

reseersättning. Rent ekonomiskt skulle kommunen således kunna bevilja 

asylsökande elever reseersättning.  

Dock förhindras kommunen av lagstiftningen att göra så. Kommunen får 

inte lov att ge understöd/ersättning till enskilda individer om inte lagen 

säger så att understöd/ersättning ska beviljas. Lagstiftningen när det gäller 

reseersättning baseras på att personer som har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen också har rätt till reseersättning. Eftersom de flesta 

asylsökande inte har laglig rätt till studiehjälp får kommunen inte lov att 

generellt bevilja reseersättning till asylsökande som har mer än sex 

kilometers resväg till skolan.  

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till lagstiftningens utformning.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag  

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 

Kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110 

Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 §    
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§ 150 Dnr 2017/00623  

Medborgarförslag: Bygg ut skateparken mellan 
Fridegård och ishallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag under 

förutsättning att finansieringen beviljas i budgetarbetet.    

Sammanfattning  

I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skateparken mellan 

Fridegårdsgymnasiet och ishallen ska byggas ut. Skateparken framhålls som 

ett mycket lyckat projekt för barn och ungdomar och kan, enligt 

förslagsställaren, utvecklas och utökas då den i dagsläget är trång.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Diskussioner om att 

bygga ut skateparken har förts sedan en tid mellan kultur- och 

livsmiljöavdelningen och tekniska avdelningen och bedömningen är att en 

utbyggnad skulle vara positiv. Detta då parken är en naturlig mötesplats för 

många unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och 

skateparken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av 

skateparken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, 

för att göra det till en levande mötesplats i centrum.  

En mycket grov kostnadsbedömning, som är också är beroende av vilken 

typ av utförande man väljer avseende skateparken och av hur mycket man 

vill satsa på området i övrigt, är att en utbyggnad av skateparken och en 

upprustning av området skulle kosta omkring 1,8 miljoner kronor. Dessa 

medel saknas i dagsläget. Därför föreslår förvaltningen också att 

utbyggandet av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle 

också medföra en rimlig tidplan för planering och projektering.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag 2017-10-09   

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(30) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-09-04  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 151 Dnr 2018/00464  

Arvodering sverigefinsk arbetsgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att den sverigefinska arbetsgruppens 

medlemmar arvoderas enligt de bestämmelser och regler som gäller för 

kommunens arvoden. Ersättningen ska utgå till medlemmarna från 

statsbidraget till finskt förvaltningsområde.     

Sammanfattning  

En arbetsgrupp bestående av tre personer har bildats i samband med det 

sverigefinska samrådsmötet 2018-05-16. Arbetsgruppen arbetar mer 

genomgripande med beredningen av frågor som tas upp i det sverigefinska 

samrådet. Exempel på frågor där arbetsgruppen konsulteras av 

verksamhetsutvecklaren är planering gällande kulturaktiviteter men även 

frågor gällande den finska hörnan i Håbo bibliotek kan bli aktuella för 

konsultation/samråd. Antalet arbetsmöten planeras till högst tre stycken per 

år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-07-10 

Mötesanteckning från sverigefinska samrådet 2018-05-16.   
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§ 152 Dnr 2018/00444  

Revisionsrapport: Granskning av intrångsskydd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.     

Sammanfattning  

Rapporten från PwC visade på sårbarheter i säkerheten kring IT-system. 

Intrångsförsöket lyckades främst på grund av att lösenordshanteringen var 

bristfällig. 

 

Yttrande 

Sårbarheten som utnyttjades för att skaffa sig högre behörighet var svaga 

lösenord. Det finns en riktlinje framtagen för hur lösenord ska utformas, 

men det är uppenbart inte tillräckligt. För att höja säkerheten och förhindra 

obehörig åtkomst är tvåfaktorinloggning mot skyddsvärda IT-system under 

införande sedan jan 2018. 

 

Konton med domänadmin behörigheter kommer att isoleras för att försvåra 

angrepp via dessa. 

Mall för incidentrapportering finns framtagen. 

 

Kontakt har tagits med leverantörer som har haft webbservrar med brister i 

konfigureringen. 

Webbservrar som installeras och driftas av IT-enheten ”härdas” enligt 

Microsofts rekommendationer. 

För att säkerställa säkerhetsnivån på tredjepartsprodukter ställer vi krav vid 

upphandling på att leverantören regelbundet uppdaterar upphandlat system. 

Detta ska följas upp i de årliga objektledarmöten enligt förvaltningsplanen. 

Dokumentation som rör informationsäkerhet finns i Stratsys. Det är en egen 

modul där varje informationstillgång dokumenteras och klassificieras med 

avseende på informationssäkehet samt att ansvar och roller tydliggörs. 

Enligt vyer nedan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Remiss Revisionsrapport 

Yttrande i bilaga  
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§ 153 Dnr 2018/00611  

Biståndsbedömd tandvård för äldre 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna 

för subventionerad tandvård för äldre med begränsade ekonomiska 

förutsättningar och återkomma till kommunstyrelsen innan årsskiftet 

2018/2019. Utredningen ska omfatta även ekonomiska konsekvenser.  

Sammanfattning  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) väcker frågan om subventionerad 

tandvård för äldre med begränsade ekonomiska förutsättningar.  
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§ 154 Dnr 63022  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Strömavbrottet 2018-08-27, säkerhetssamordnare informerar om hur detta 

har påverkat verksamheterna, vilka konsekvenser detta inneburit. Informerar 

också om när den centrala krisledningsnämnden sammanträder. Lyfter 

frågor om hur detta hanteras i fortsättningen. Håbo kommun kommer att ha 

ett möte med elleverantör, därefter kommer verksamheterna att träffas. 

Kommunen kommer också att ha en krisledningsövning.  

Arbetsutskottet diskuterar vad som behöver förbättras för att i framtiden 

kunna möta liknande utmaningar.  

TF kommundirektör informerar om budgetläget 2019. Informerar om 

tidsplan, ram för 2019 och totalt behov, övergripande och för nämnderna. 

Enligt tidsplan tas budgeten i november, om det blir ny majoritet kan 

budgeten tas i december.  
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§ 155 Dnr 63019  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.      

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) ställer frågan om vad som hänt med motionen 

fritidsbank som fullmäktige bifallit. Kultur- och livsmiljöchef informerar 

om vad som hittills hänt. Arbetsutskottet pekar på vikten av att beslut 

verkställs.  
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§ 156 Dnr 84511  

Inbjudan Trygghetsdagen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

En inbjudan har inkommit till Trygghetsdagen. Utbildningen kommer att 

webbsändas i kommunhuset. Anmälan skickas till säkerhetssamordnare.  

 
 
 

 


