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§ 97   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 

av dagens protokoll. Justeringen äger rum torsdagen den 31 augusti kl. 

16:00 i kommunalrådets rum.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föreliggande dagordning med 

följande tillägg och avdrag:  

- Tillägg: Planbesked och planuppdrag,  Bista 15:1 och 1:159 

- Tillägg: Fastighet på Prästberget 

- Tillägg: Verksamhet på biblioteket 

- Utgår: Revidering av exploateringsbudget för Väppeby äng 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser en 

justerare att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer 

dagordningen för dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) anmäler en ny punkt till dagordningen avseende 

planbesked och planuppdrag, Bista 15:1 och 1:159 

Michael Rubbestad (SD) anmäler två nya punkter till dagordningen; 

Fastighet på Prästberget och verksamhet på biblioteket 

Förvaltningen meddelar att ärende sex avseende exploateringsbudget för 

Väppeby äng behöver dras tillbaka, då ärendet inte är färdigberett.  

______________ 
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§ 98   

Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektören lämnar följande information:  

- Plan- och utvecklingsavdelningen byter namn till plan- och 

exploateringsavdelningen för större tydlighet avseende verksamhetens 

innehåll.  

- Rekryteringsläget avseende tjänster på plan- och 

exploateringsavdelningen, där rekrytering pågår för flera tjänster.   

- Bålsta Centrum: En ytterligare planarkitekt har flyttats över för att arbeta 

med projektet och en tjänstemannastyrgrupp har bildats. Förslag till 

markanvisningstävling för etapp 2 är på gång och kommer upp för beslut 

vid kommande sammanträde.  

- Nya chefer är på plats, både teknisk chef och barn- och utbildningschef har 

nyligen börjat.  

- Kommundirektören föreslår också att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 

träffas och diskutera formerna för utskottets arbete i egenskap av plan- och 

exploateringsutskott.  

______________ 
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§ 99 Dnr 2017/00373  

Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommuns 
mark- och exploateringsverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över granskningsrapport av Håbo 

kommuns mark- och exploateringsverksamhet och översänder det till 

kommunens revisorer.  

Sammanfattning  

Kommunrevisionen har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av 

kommunens exploateringsverksamhet mot bakgrund av kommunens starka 

tillväxt.  

Den övergripande revisionsfrågan har varit om exploateringsverksamheten i 

kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om det finns en 

ändamålsenlig styrning med instruktioner och riktlinjer för hantering av 

exploateringsprojekt som säkerställer en god intern kontroll.  

Av revisionsrapporten framgår en bedömning av att det finns 

förbättringsområden såväl i själva exploateringsverksamheten som i dess 

styrning. I uppdraget hade det lagts fast åtta kontrollmål och resultatet visar 

att tre av dessa anses uppfyllda, tre är delvis uppfyllda, ett är inte uppfyllt 

och slutligen är det ett som inte är möjligt att utvärdera ännu. Det område 

som inte anses vara uppfyllt handlar om tydligheten med 

ansvarsfördelningen inom exploateringsverksamheten.    

Revisionsrapportens huvudsakliga rekommendationer med anledning av 

granskningen är följande: 

- Dokumentera exploateringsprocessen och ansvarsfördelningen. 

- Tydliggör rollfördelning mellan politik och tjänstemän, internt och 

gentemot externa intressenter. Samarbetet mellan kommunstyrelsen och 

plan- och utvecklingsavdelningen måste förbättras.  

- Tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan kommunen och Håbo 

Marknads AB. 

- Tidigarelägg den politiska processen i exploateringsprojekten, för att tidigt 

ta ställning till projekt, kalkyler och budget för exploateringsverksamhete, 

exempelvis inom ramen för ett igångsättningsbeslut tidigt i 

exploateringsprocessen.  
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- Upprätta en långsiktig ekonomisk analys över effekterna på kommunens 

drift- och investeringsbudget med anledning av den omfattande 

exploateringsverksamheten. 

- Fastställ riktlinjer för exploateringsavtal.   

Kommunstyrelsens förvaltning anser att revisionens rekommendationer är 

välgrundade och det pågår sedan tidigare arbete i denna riktning, och detta 

måste fullföljas skyndsamt. I rapporten görs också bedömningen att 

organisationen kring exploateringsverksamheten sannolikt inte är 

dimensionerad för att klara den kraftigare tillväxttakten avseende nya 

bostäder. Även här pågår insatser för att rekrytera dels tjänster som ska 

återbesättas men också nya tjänster så att organisationen blir bättre anpassad 

efter den tillväxt som råder. Utifrån dessa övergripande synpunkter har 

förvaltningen arbetat fram ett förslag till yttrande. Förvaltningen föreslår att 

kommunstyrelsens antar yttrandet och överlämnar det till kommunens 

revisorer i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande 

Revisionsrapport.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
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§ 100 Dnr 2017/00220  

Planbesked för Väppeby 7:52 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar positivt planbesked för 

utvidgning av Dragets verksamhetsområde på del av fastigheten Väppeby 

7:52. 

2. Planbeskedsavgiften fastställs till 15 680 kronor i enlighet med gällande 

plan- och bygglovtaxa. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar planuppdrag för del av Väppeby 

7:52 (Norra Draget) med ändamål verksamheter.    

4. Planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte har antagits inom två 

år.  

Sammanfattning  

Ansökan om planbesked gäller en utvidgning av Dragets verksamhets-

område på del av fastigheten Väppeby 7:52. Marken i fråga var aktuell 

redan vid tidigare planläggning, men har väntat in efterbearbetning av täkten 

i norr. Önskad markanvändning stämmer väl överens med både översiktlig 

planering och närområdets utveckling, samt har varit föremål för en tidigare 

avbruten planprocess. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför lämna ett positivt 

planbesked för ansökt markanvändning. På grund av områdets 

förhållandevis oproblematiska förutsättningar och den stora efterfrågan på 

verksamhetsmark i kommunen föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott 

även att fatta beslut om planuppdrag.  

Beslut om planuppdrag och planbesked tas av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 

den 29 maj 2017.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen 2017-03-15 

Förstudie, upprättad 2017-06-28 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen   
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§ 101 Dnr 2017/00300  

Planbesked för Brunnsta 3:44 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ett positivt planbesked för 

Brunnsta 3:44, Krägga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer planbeskedsavgiften till 15 

680 kronor i enlighet med gällande plan- och bygglovstaxa.  

Sammanfattning  

Ansökan om planbesked har inkommit till kommunen med förslag att inom 

gällande detaljplan ändra tillåten markanvändning från allmän platsmark 

som natur till att bli kvartersmark för sju-åtta nya tomter för 

småhusbebyggelse.     

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att sådan planändring inte är lämplig 

främst med hänsyn till att detaljplanen från 2005 tillsammans med 

föregående planprogram redan har prövat frågan om tomter på den aktuella 

marken och tagit ställning till att det är olämpligt. Därför föreslår 

förvaltningen att ett negativt planbesked ska lämnas.  

Efter diskussioner vid sammanträdet beslutar kommunstyrelsens 

arbetsutskott att istället lämna positivt planbesked.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen 2017–04-07 

Förstudie, upprättad 2017–08-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carina Lund (M) yrkar att ett positivt planbesked lämnas. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Carina Lunds (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar att lämna positivt planbesked och finner så sker.  

_____________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen  
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§ 102 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 

projektprioritetslista för program- och detaljplaneuppdrag daterad 15 augusti 

2017.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2016, § 217, att 

projektprioriteringslistan ska tas upp till varje kommunstyrelsesammanträde 

för beslut.  

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse för kommunens och 

tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 

Allteftersom exploatörer visar intresse för bostadsbyggande och vill etablera 

sig i Håbo kommun, nya uppdrag beslutas samt att detaljplaner vinner laga 

kraft justeras, prioriteringslistan utifrån ovan nämnda kriterier. I 

projektprioriteringslistan redovisas samtliga planprojekt. 

Utifrån tillgängliga personalresurser föreslår förvaltningen en fokusering av 

planeringsarbetet till de högt prioriterade projekten. I samband med sådan 

fokusering läggs Viby skola som vilande, då fastighetsenheten vill avvakta 

med planarbetet. Björkvallens prioritering sätts som medel (mot tidigare 

hög), bland annat på grund av att exploatörerna återkommande inte levererat 

material till överenskomna datum. Samtidigt omprioriteras Gröna Dalen och 

Bålsta centrum etapp 2 till hög (tidigare oprioriterade), då de är av stor vikt 

för Bålsta generellt och centrumutvecklingen specifikt. 

För att kunna fokusera på de åtta högprioriterade projekten och få dem att gå 

framåt föreslås att de medel- och lågprioriterade projekten sätts som vilande. 

På dessa projekt läggs endast tid om det av någon anledning blir en lucka i 

arbetet med de högprioriterade. Det skulle kunna exempelvis kunna handla 

om att hålla anlitad konsult igång inom några projekt. Av den anledningen 

går det inte att uppskatta en tidplan för dessa projekt och därför redovisas 

inte några hålltider för samråd, granskning etc. 

I dagsläget är plan och MEX-konsulter (traditionellt kommunala roller) 

inkopplade i fyra projekt med ett till på gång. Därutöver kan ytterligare ett 

antal mindre komplicerade planer vara aktuella för konsulter enligt 

kommunens ramavtal. Konsulter kan samtidigt inte göra allt inom ett 

projekt, utan kräver samtidigt resurser från kommunens sida, från så väl 

plan- och utveckling som från tekniska, för myndighetsutövning, granskning 

med mera. 
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Viktiga att poängtera är att föreslagna förändringar bygger på nuläge och att 

prioriteringslistan revideras inför varje sammanträde.  

För närvarande pågår rekrytering av avdelningschef för plan- och 

utvecklingsavdelningen, åtta projektledare (varav tre inom tekniska 

avdelningen), minst en erfaren planarkitekt med hjälp av 

rekryteringskonsult. För plan- och utvecklingsavdelningen söks även en 

projektkommunikatör och en planadministratör, vilka är tänkta att avlasta 

andra professioner rörande just kommunikation av större projekt och 

administration i allmänhet. På så sätt kan projektledare och planerare 

fokusera sitt arbete och kompetensen utnyttjas effektivare.  

När nämnda tjänster succesivt tillsätts kommer det därmed finnas möjlighet 

att även succesivt bredda arbetet med planprojekt av medel och låg 

prioritering alternativt att ytterligare projekt kan ges hög prioritering. 

Liknande gäller när de högt prioriterade projekten succesivt avslutas med 

antaganden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 

daterad 15 augusti 2017 

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att det är märkligt 

att arbetet med detaljplaner, för exempelvis Bovieran och Logistik Bålsta 5, 

6 och 2, som antagits sedan en tid tillbaka ännu inte är pågående enligt plan- 

och prioriteringslistan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 103 Dnr 2017/00400  

Yttrande, revidering av riksintresse för 
kulturmiljövården 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna revideringarna av 

riksintresset för kulturmiljövården gällande C 64-Skokloster och C65- 

Yttergran-Övergran.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att, till 

kommunstyrelsens sammanträde, se över om de föreslagna gränserna för 

riksintressen i kommunen är rimliga samt om Biskops Arnö borde föreslås 

som riksintresse.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Uppsala län har till Håbo kommun lämnat ett förslag till 

revidering av riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § 

miljöbalken för yttrande senast den 30 september 2017. För Håbo kommun 

finns sedan tidigare två områden utpekade som riksintressen för 

kulturmiljövården, Skoklosterhalvön och delar av socknarna Yttergran och 

Övergran. Syftet med revideringen är att precisera och tydliggöra 

riksintresseområdenas värden, så att de kan vara ett stöd vid avvägningar 

mellan skilda markanvändningsanspråk.  

Länsstyrelsen har förutom omformulering av värdebeskrivningar föreslagit 

en mindre utökning av området för riksintresseanspråk på Skoklosterhalvön 

samt en något större utökning av området Övergran utmed Ryssviken norrut 

mot Häggeby socken. Det föreslås mindre utökning vid Brunnsta samt vid 

Yttergran. Samtidigt föreslås att området söder om E18 i Yttergrans socken 

utgår som riksintresse. Föreslagna förändringar av gränser för områdena är 

tydligt angivet i remisshandlingens kartbilaga. 

Bygg- och miljöförvaltningen konstaterar att de reviderade 

värdebeskrivningarna kopplat till de något reviderade riksintresseområdena 

utgör värdefullt underlag inför kommande utveckling inom kommunen och 

föreslår kommunstyrelsen godta de föreslagna förändringarna.  

Beslutsunderlag 

Remiss daterad den 9 juni 2017 ställd till Håbo kommun avseende 

revidering av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6§ 

miljöbalken.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att förvaltningen, till kommunstyrelsens 

sammanträde, ska se över om de föreslagna gränserna för riksintressen i 

kommunen är rimliga samt om Biskops Arnö borde föreslås som 

riksintresse.  

Beslutsgång 

Efter avslutade överläggningar och diskussion frågar ordförande Carina 

Lund (M) om arbetsutskottet kan föreslå kommunstyrelsen godta de 

föreslagna ändringarna i riksintresset samt om förvaltningen kan ges i 

uppdrag att se över frågeställningarna i Fredrik Anderstedts (S) yttrande och 

finner att så sker.  

______________ 
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§ 104 Dnr 2017/00424  

Yttrande, Länsplan för regional  transportinfrastruktur 
för Uppsala län 2018-2029 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att väg 263 ska lyftas upp och 

poängteras i sammanfattningen i sammanträdesprotokollet.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversionen av 

länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Planen 

görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur. De högst prioriterade bristerna i Håbo 

kommun som länstransportplanen pekar ut är Mälarbanan och Bålsta 

station. Kommunen framhåller att tätare pendeltågstrafik till Bålsta är en 

högt prioriterad fråga i kommunen och att det är kommunens förväntan att 

den infrastruktur som behövs för att möjliggöra detta prioriteras och att 

samordningen mellan länstransportplan och nationell plan fungerar väl 

gällande Bålsta station. Väg 263 finns i nuvarande plan men är inte med i 

förslaget till ny plan. Det är av stor vikt att åtgärder verkligen genomförs. 

Därför bör väg 263 finnas kvar som en namnsatt brist i planen. Kommunen 

menar även att trafikplats Draget ska ha högsta prioritering.  

Beslutsunderlag 

Remiss 

Yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att väg 263 ska lyftas upp och poängteras i 

sammanfattningen i protokollet.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott 

bifaller föreslaget yttrande med Leif Zetterbergs (C) tillägg angående 

formulering av protokollet och finner att så sker.  

______________ 
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§ 105 Dnr 2017/00128  

Upphävande av detaljplan 350, Lillsjöslingan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till bygg- och 

miljöförvaltningen att inleda en process för att upphäva gällande detaljplan 

Dpl 350, Lillsjöslingan.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns fullmäktige antog den 19 juni 2006 detaljplan nr 350, 

Lillsjöslingan, med ett förslag till tomtindelning för byggande av tre småhus 

med gällande strandskydd. För större delen av planområdet gäller 

strandskydd för Lillsjön med 100 meter på land och i vatten. En 

förutsättning för att genomföra detaljplanen är därför att strandskyddet 

upphävs inom kvartersmark. Länsstyrelsen har både vid samråd och 

utställning förklarat att det inte finns några skäl att upphäva strandskyddet. 

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2006.  

Kommunstyrelsen uppdrog åt dåvarande Tillståndsnämnden år 2010, efter 

att planen vunnit laga kraft, att hos Länsstyrelsen i Uppsala län ansöka om 

upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen beslutade den 22 oktober 2010 

i linje med tidigare samråds- och utställningsyttranden till kommunen att 

inte upphäva strandskyddet.  

Det finns idag inga ändrade förutsättningar som gör det möjligt att upphäva 

strandskyddet enligt Miljöbalkens 7 kapitel och planen är därmed inte 

genomförbar.  

Ett beslut om upphävande av gällande detaljplan ska föregås av samråd 

enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 11-17 §§. 

Beslutsunderlag 

Detaljplan nr 350, Lillsjöslingan 

Utställningsyttrande från länsstyrelsen 2006-03-14 

Beslut från länsstyrelsen 2010-10-22 

__________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Byggavdelningen 
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§ 106 Dnr 2016/00410  

Antagande av planändring för detaljplan K44a, 
Furuhäll, Frösunda 3:50 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta planändring av detaljplan K44a, 

Furuhäll, enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900)  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 om uppdrag för ändring 

av detaljplan K44a, Furuhäll. Eftersom beslutet togs efter den 2 maj 2011 

handläggs planändringen enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:300) i 

dess lydelse från den 2 januari 2015. 

Syftet med planändringen är att justera prickmark för fastigheten Frösunda 

3:50 för att ge möjlighet att uppföra uteplats, så som inglasad altan. Syftet är 

också att justera användningsgränsen längs fastigheterna Frösunda 3:51, 

3:52, 3:53 och 3:56, enligt den fastighetsreglering som gjordes 1984 (03-

84:111). Plangränsen har blivit mindre justerad för att stämma överens med 

traktgränsen samt ett infartsförbud längs Frösunda 3:49 har tagits bort då 

infarten ligger där idag och därmed är planstridig.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2017-07-03 

Granskningsutlåtande, daterat 2017-06-28 

______________ 
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§ 107 Dnr 2017/00436  

Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bilaga.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om remissversion av Regional 

cykelstrategi för Uppsala län. Cykelstrategin ska vara vägledande och utgöra 

underlag för den framtida infrastrukturplaneringen. Strategin har tre mål och 

elva insatsområden som ska leda till målen. Håbo kommun är positiv till 

strategin som har en hög ambitionsnivå och är väl genomarbetad med en 

tydlig angiven metod för uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Remiss Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

Yttrande Regional cykelstrategi för Uppsala län, remissversion 

______________ 
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§ 108 Dnr 2017/00471  

Vattenprogram 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat Vattenprogram för Håbo 

kommun daterad den 8 augusti 2017.  

Sammanfattning  

Miljö- och tekniknämnden har lämnat uppdrag om att ta fram ett 

Vattenprogram för Håbo kommun. Arbetet påbörjades parallellt med ny 

översiktsplan under 2015.  

Vattenprogrammet summerar allmänt om gällande internationella och 

nationella riktlinjer kring vatten, ger en nulägesbeskrivning kring 

vattenförekomster i Håbo samt konkretiserar en målsättning i inriktningar 

som baseras på den lokala problembilden och de största utmaningarna som 

finns i Håbo kommun för att uppnå en god vattenkvalitet. Mot den 

bakgrunden fokuserar Vattenprogrammet för Håbo kommun på tre 

inriktningar; 

-Ingen övergödning 

-Säkrad dricksvattenförsörjning 

-Giftfria vatten. 

En särskilt inrättad ”vattengrupp” hanterar uppföljning av 

Vattenprogrammet och de konkreta aktiviteter som kopplas till programmet 

vartefter för att nå målbilden. Uppföljning redovisas en gång årligen till 

vattenmyndigheterna och kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Vattenprogram för Håbo kommun daterad 2017-08-08 

______________ 
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§ 109 Dnr 2017/00266  

Yttrande över granskning av barn- och 
ungdomspsykiatrin - gemensam granskning med 
kommunerna  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till revisionen 

Sammanfattning  

Håbo kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av 

barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets, nuvarande Region Uppsala, 

revisorer har varit ansvariga för granskningen som genomförts av Helseplan.  

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att kunna bedöma hur 

landstinget respektive varje kommun i länet säkerställer att det finns en 

tillfredställande samverkan mellan kommun och landsting som möjliggör en 

ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa.  

Revisionen har översänt rapporten till kommunstyrelsen för yttrande över i 

första hand de sidor som avser Håbo kommun (sid 60-66) och de 

rekommendationer som ges under varje rubrik.  

Rapporten har behandlats av socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden som är för frågan verksamhetsansvariga nämnder och 

båda nämnderna föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig enligt det yttrande 

som arbetas fram i samförstånd mellan barn- och utbildningsförvaltningen 

och socialförvaltningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga i ärendet och föreslår 

därför att kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till 

revisionen.  

Beslutsunderlag 

Yttrande  

Socialnämndens beslut 2017-06-13, § 33 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-14, § 63 

Rapport: Granskning av barn- och ungdompsykiatrin – gemensam 

granskning 

______________ 
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§ 110 Dnr 2017/00280  

Yttrande över granskning av Håbo kommuns planering 
för den framtida äldreomsorgen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämnden yttrande och 

överlämnar det med nedanstående tillägg till revisionen.  

Sammanfattning  

Håbo kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att översiktligt granska 

kommunens prognoser och planering kring framtida behov inom 

äldreomsorgen. Både vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har 

fått rapporten för yttrande.     

Vid revisionen har PwC haft sju kontrollmål och kommunen får delvis 

godkänt på sex av dessa. 

PwC har gjort en egen beräkning kring behovet men har bedömt behovet 

fram till 2030. Där konstaterar de att för perioden 2016-2025 så skiljer sig 

deras beräkning endast marginellt mot kommunens beräkning. I rapporten 

konstateras också att det saknas en behovsbedömning för kommunens olika 

delar. Samt att det inte finns någon specifikt antagen äldreplan kring hur den 

framtida äldreomsorgen ska utformas. 

PwC har valt att besvara revisionsfrågan utifrån sju uppställda kontrollmål. 

Vård- och omsorgsnämnden har i yttrande 2017-06-13, § 45, bemött 

revisionsfrågan genom att kommentera revisionens bedömning av de 

uppställda kontrollmålen var för sig. Vård- och omsorgsnämnden instämmer 

även i revisionens bedömning avseende behovet av en äldreplan i Håbo 

kommun, och beslutade därför att uppdra till socialförvaltningen att påbörja 

arbetet med att ta fram en sådan för preliminärt antagande under första 

kalenderåret 2019.  

Kommunstyrelsens förvaltning har ingenting att anmärka mot yttrandet och 

föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker vård- och omsorgsnämnden yttrande 

i sin helhet.  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen gör följande tillägg till 

vård- och omsorgsnämnden yttrande, avseende revisionsrapportens 

kontrollmål 4 ”Prognosmodellen omfattar olika scenarier kring förändringar 

i behov (demografi och andra faktorer som statliga krav, ökad sjuklighet 

mm)”: 

Kommunstyrelsens tillägg till vård- och omsorgsnämndens yttrande 

PwC menar att kontrollmålet ”Prognosmodellen omfattar olika scenarier 

kring förändringar i behov (demografi och andra faktorer som statliga krav, 
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ökad sjuklighet mm)” är delvis uppfyllt eftersom kommunens 

prognosmodell innehåller ett högalternativ utifrån kommunens vision och 

planerat byggande, men att andra faktorer såsom statliga krav, ökad 

sjuklighet hos äldre och teknikutveckling inte ingår i bedömningarna. 

Vidare lämnar PwC rekommendationen att kommunens prognosmodell bör 

utvecklas för att omfatta olika scenarier kring förändringar i behov av 

demografi som effekter av statliga krav, ökad sjuklighet och 

teknikutveckling.   

Kommunstyrelsen instämmer i den generella revisionsbedömningen att 

kommunens befolkningsprognos behöver utvecklas. Utvecklingen av 

kommunens prognosverktyg är en del av ständiga kvalitets- och 

verksamhetsutveckling som alltid ska pågå i kommunen. Däremot är det 

svårt att utifrån rapportens framställanden och rekommendationer förstå vad 

det är som PwC menar ska utvecklas avseende framtida statliga krav, 

antaganden som ökad sjuklighet hos äldre och tekniska landvinningar 

påverkan på prognosen. Att dessa faktorer kommer att påverka den 

kommunala verksamheten inom detta område på något sätt är uppenbart, 

men hur denna påverkan kommer att te sig och vilka konsekvenser det 

kommer att medföra för den kommunala verksamheten är betydligt svårare 

att kvantifiera i en prognos, framförallt över så lång tidsperiod som 10-15 

år. Att tillskriva osäkra fenomen ekonomisk betydelse eller kvantifiering 

riskerar istället att skapa sämre och mindre precisa prognoser. 

Kommunstyrelsen menar därför att sådana faktorer bäst hanteras som 

generella osäkerhetsfaktorer i framtida prognoser.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens yttrande 2017-06-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-06-13, § 45 

Revisionsrapport – Granskning av Håbo kommuns planering för den 

framtida äldreomsorgen 

Missiv – Granskning av Håbo kommuns planering för den framtida 

äldreomsorgen 

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund önskar få antecknat till protokollet att ärendet bör tas upp 

som informationsärende till kommunala handikapprådet (KHR) och 

kommunala pensionärsrådet (KPR).  

______________ 
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§ 111 Dnr 2017/00007  

Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för handläggning av ansökan om 

lotteritillstånd eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000) till 300 

kronor. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd/registrering beviljas eller inte.  

2. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för kommunens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet enligt lotterilagen (1994:1000).   

3. Kommunstyrelsen antar nya blanketter för ansökan om lotteritillstånd 

enligt § 16 samt registrering för lotteri enligt § 17. Förvaltningen ges rätt att 

göra mindre revideringar i blanketterna vid behov.  

Sammanfattning  

Enligt lotterilagen (1994:1000) är kommunen tillstånds- och 

tillsynsmyndighet för kommunala lotterier, det vill säga sådana lotterier som 

huvudsakligen bedrivs inom endast en kommun. Länsstyrelsen ansvarar för 

lotterier som bedrivs i flera kommuner inom ett län och lotteriinspektionen 

ansvarar för lotterier som bedrivs i flera län. 

Kommunfullmäktige har via reglemente utsett kommunstyrelsen till 

ansvarig myndighet inom kommunen för att hantera kommunens 

skyldigheter enligt lotterilagen. Beslut enligt lotterilagen fattas i sin tur av 

kommunsekreterare på delegation från kommunstyrelsen. 

Det finns ett behov av att sammanställa riktlinjer för kommunens tillstånds- 

och tillsynsverksamhet gällande lotteriverksamheten. Det har tidigare inte 

funnits några klara riktlinjer kring detta, verksamheten har istället skötts via 

praxis. 

Det förslag som tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning innebär inga 

väsentliga förändringar gentemot den praxis som tidigare varit gällande, 

utan ska snarare ses som en sammanställning. Förslaget tydliggör också, 

både för handläggare och för sökande, hur ansökan ska inges samt hur 

handläggningen utförs. Detta ökar rättssäkerheten i hanteringen. Riktlinjerna 

bygger på Lotteriinspektionens allmänna råd.  

I samband med sammanställningen av riktlinjerna har förvaltningen också 

sett över och tagit fram nya digitala mallar för ansökan och registrering 

enligt § 16 respektive 17. Förvaltningen föreslår också att fullmäktige ska 

aktualisera beslutet om avgift för handläggning av 

lotteritillstånd/registrering.  
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Beslutsunderlag 

Riktlinjer för lotteritillstånd 

Lotterilag (1994:1000)  

______________ 
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§ 112 Dnr 2017/00314  

Ansökan om projektbidrag till minnesbok om Jan 
Fridegård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 25 000 kronor från Håbo 

kommun till Jan Fridegårdsällskapet för att stödja projektet Minnesbok om 

Jan Fridegård.  

Sammanfattning  

Jan Fridegårdsällskapet har ansökt om 25 000 kronor i bidrag från Håbo 

kommun till delfinansiering av en minnesbok om Jan Fridegård.  

Förvaltningen föreslår att 7 500 kronor ges i bidrag för att stötta projektet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att istället bevilja hela summan 

som Jan Fridegårdsällskapet ansökt om.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag 

Projektbeskrivning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att 25 000 kr ska beviljas istället för föreslagna 

7500 kr.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds yrkande. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds yrkande 

Beslutsgång 

Carina frågar om Agneta Hägglunds (S) förslag till beslut bifalls och finner 

att så sker.  

______________ 
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§ 113 Dnr 2017/00460  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsens 
förvaltning, hösten 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen ”Uppdrag som faller under 

kommunstyrelsens ansvar – uppdaterad 2017-07-31”.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget, KS 2017-03-20 § 64, om att 

finna en lokallösning för Club Myran nu är avslutat.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, § 39, att förvaltningen ska 

redovisa en förteckning över uppdrag som faller under kommunstyrelsens 

ansvar två gånger årligen, en gång på hösten och en gång på våren. Senaste 

redovisning gjordes 2017-02-13. Redovisningen ska innehålla uppdrag som 

noterats i protokoll från ett politiskt sammanträde och som ännu inte 

slutförts och återrapporterats till politiken (de uppdrag som är slutförda 

omfattas inte av redovisningen).  

Förvaltningen har sammanställt en förteckning över de uppdrag som faller 

under kommunstyrelsens ansvar och som ännu inte slutförts. Dessa 

redovisas i ”Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

Uppdaterad 2017-07-31” som biläggs tjänsteskrivelsen i ärendet.  

När uppdragen sammanställdes noterade förvaltningen ett uppdrag som 

verkställts men som inte återrapporterats av politiken. Det handlar om 

uppdraget till förvaltningen från kommunstyrelsen (KS 2017-03-20 § 64) 

om att ordna en lokallösning för Club Myran. Club Myran har erbjudits 

möjlighet att hyra lokaler på Pomonas äldreboende och accepterat 

erbjudandet. Kontrakt har också skrivits. Ärendet har dock inte 

återrapporterats till politiken än. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen, efter denna redovisning, beslutar att uppdraget är 

avslutat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 

Förteckning: Uppdrag som faller under kommunstyrelsens ansvar – 

uppdaterad 2017-07-31.  

______________ 
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§ 114 Dnr 2017/00454  

Förnyelse av Håbo kommuns borgensåtagande 
gällande Håbo Ridklubb  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga borgensåtagandet för Håbo 

Ridklubbs checkkredit hos SEB för år 2017.  

Sammanfattning  

Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 

kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet och krediten löper årsvis 

och båda har hitintills förnyats varje år. 

Klubben begär i skrivelse daterat 2017-07-10 om förnyelse av 

borgensåtagandet.  

Beslutsunderlag 

Skrivelsen – förnyelse av kommunens borgensåtagande gällande Håbo 

Ridklubb. 

Resultatrapport 2016 Håbo Ridklubb. 

Verksamhetsberättelse 2016/2017 Håbo Ridklubb. 

Balansrapport 2016 Håbo Ridklubb.  

______________ 
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§ 115 Dnr 2017/00170  

Revidering av Håbo kommuns företagspolicy  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till företagspolicy till Håbohus AB, 

Håbo Marknads AB och till näringslivsrådet för yttrande.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13, §37, att uppdra till 

kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen återkomma med 

förslag på hur formerna för ägardialogen mellan kommun och bolag kan 

konkretiseras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans respektive bolags-vd under 

kommundirektörens ledning arbetat fram ett förslag om årliga 

återkommande ägardialog på höst och vår mellan kommunen, representerat 

av kommunstyrelsens arbetsutskott, och respektive bolagsledning.  

Utöver detta så har förvaltningen tillsammans med bolags-vd:arna även 

arbetat fram en större revidering av Håbo kommun nuvarande 

företagspolicy, där den ovan nämnda omstruktureringen av ägardialogen 

ingår. Den reviderade policyn är tänkt att fungera som ett övergripande 

ramverk mellan kommunen som ägare och dess bolag för att tydliggöra hur 

koncernövergripande samverkan ska bedrivas. 

Huvuddragen i företagspolicyn och omstruktureringen av ägardialogen 

avhandlades på en koncernövergripande workshop den 21 juni 2017, där 

representanter från båda bolagsstyrelser och kommunstyrelsen deltog.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att den reviderade policyn remitteras 

till både Håbohus AB och Håbo Marknads AB för ett formellt yttrande.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, utöver remiss till ovanstående, 

även remittera föreslagen policy till näringslivsrådet för yttrande.  

Beslutsunderlag 

Företagspolicy för Håbo kommuns bolag, remissversion 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar på att ärendet även ska remitteras till 

näringslivsrådet.  

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Carina Lund (M) om kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att remittera ärendet till 
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Håbohus AB, Håbo Marknads AB och till näringslivsrådet och finner att så 

sker.  

______________ 
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§ 116 Dnr 2017/00369  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 1 år 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

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 1 år 2017. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2017-05-09 § 22 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-09 § 41 

______________ 
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§ 117 Dnr 2015/00340  

Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörby 
läggs ner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Stall Skörby ska hyras ut med inriktning på 

4H-verksamhet eftersom detta skulle ge medborgarna möjlighet att ha djur i 

sin närhet och att även förskolor med flera skulle ha glädje av en sådan gård.  

Vid tillfället för medborgarförslagets politiska behandling tillhörde stallet 

Håbo Marknads AB men skulle föras över till kommunen. Därför beslutade 

kommunstyrelsen att återremittera förslaget till förvaltningen i avvaktan på 

att fastigheten förs över från Håbo Marknads AB. Detta så att kommunen 

skulle kunna bedöma stallets användningsområde.  

Under tiden har också ytterligare ett medborgarförslag på samma tema 

inkommit och lagts in i ärendet. I det förslaget föreslås kommunen starta en 

4H-gård i kommunal regi alternativt låna ut gården till en förening som 

driver denna typ av verksamhet där. Detta förslag har tillförts det 

ursprungliga medborgarförslagets ärende.  

Förvaltningens bedömning 

Fastighetsöverföringen avseende Stall Skörby genomfördes i mars 2017 och 

stallet är sedan dess i kommunens ägo. I maj genomförde förvaltningen en 

besiktning av stallet. Då bedömdes stallet vara lämpligt att använda som just 

ett stall. En 4H-gård kräver, enligt förvaltningens bedömning, helt andra 

typer av lokaler.  

För att starta en 4H-gård ska det dessutom finnas en 4H-klubb som ska vara 

huvudman för gården. Gården måste också godkännas av Riksförbundet 

Sveriges 4H. (Mer information om detta finns på hemsidan för 

Riksförbundet Sveriges 4H.) Att starta en 4H-gård är således ingenting som 

kommunen kan göra eller som ligger inom den kommunala kompetensen.  

Tilläggas bör att det har kommit in flera intresseanmälningar till kommunen 

angående att nyttja stallet för olika typer av verksamheter. Ingen av 

intresseanmälningarna kommer från en 4H-klubb. Förvaltningen har 

genomfört förhandlingar med föreningen Skörby Gård med avsikt att 

bedriva stallverksamhet för hästar. Ett ärende om detta tas upp på tekniska 

utskottet 2017-08-28.  
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Mot bakgrund av att stallet således inte lämpar sig för 4H-verksamhet och 

av att det heller inte finns något uttalat intresse från 4H att starta verksamhet 

där föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2015-10-21 

Beslut om återremiss, KS 2016-10-17 § 201 

Medborgarförslag 2 2017-02-27 

______________ 
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§ 118 Dnr 2017/00135  

Svar på motion: Upprustning av minigolfbanan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen delvis, genom att 

utredning rörande frågor avseende drift och regi av minigolfbanan och 

utvecklingsplan för minigolfområdet behandlas i samband med pågående 

detaljplaneärende avseende Smultronstället. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens förslag om att 

skyndsamt iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 4, att remittera inkommen 

motion om upprustning av minigolfbanan, inlämnad av Owe Fröjd (Båp), 

till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen yrkas att kommunfullmäktige beslutar att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick samt att därefter uppdra 

till kommunstyrelsen att dels ta fram en utvecklingsplan för 

minigolfområdet samt dels att föreslå vilka driftformer denna ska drivas i 

såsom till exempel förenings-, privat eller kommunal regi. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att 

kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att delvis 

bifalla motionen, genom att hanteringen av minigolfbanan behandlas i 

samband med det pågående arbetet med om att upprätta förslag till 

detaljplan för Smultronstället (KS 2017/000221).  

Förvaltningen föreslår dock att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslås motionens förslag om att skyndsamt 

iordningställa minigolfbanan till användbart skick.  

Beslutsunderlag 

KF 2017-02-27, §4 

Motion 2017-02-16 

______________ 
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§ 119 Dnr 2017/00403  

Svar på motion: Förändring av fullmäktiges 
mötesstruktur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I motionen som inlämnats av Michael Rubbestad (SD) föreslås att 

mötesstrukturen för kommunfullmäktige förändras så att alla ärenden gås 

igenom och debatteras innan sammanträdet ajourneras för gruppmöten. 

Därefter återupptas mötet och beslut fattas i samtliga ärenden. Syftet är att 

underlätta för partierna att diskutera eventuell ny information som kan 

uppkomma under debatten innan beslut fattas.  

Förvaltningen bedömer att kommunallagens beredningstvång i ärenden som 

beslutas av kommunfullmäktige medför att de allra flesta ärenden bör vara 

så beredda och debatterade i tidigare instanser att ny information inte bör 

uppkomma vid sammanträdet. För de fall där ny information ändå 

uppkommer under sammanträdet kan ledamöter yrka på att sammanträdet 

ajourneras för överläggningar i det enskilda ärendet. Någon stående 

ajournering inför alla ärendens avgörande bör därmed inte vara nödvändig. 

I de ärenden där den nya informationen medför att beslut inte kan fattas vid 

sammanträdet erbjuder kommunallagen möjlighet till 

minoritetsbordläggning/återremiss. Dessa regler behöver användas i sådana 

ärenden oavsett om den föreslagna mötesstrukturen införs vid fullmäktiges 

sammanträden eller ej.  

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-12 om förändring av fullmäktiges mötesstruktur 

______________ 
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§ 120 Dnr 2017/00402  

Svar på motion: införande av verksamhetsbesök 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens bedömning.     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att, till 

kommunstyrelsens sammanträde, redovisa hur stor kostnaden skulle bli om 

motionens förslag infördes men möjligheten till arvoderade 

verksamhetsbesök tas bort och att enbart förlorad arbetsinkomst ersätts.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 82, att remittera Motion om 

införande av verksamhetsbesök, motionär: Mikael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige dels beslutar om att 

förtroendevalda ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, styrelse och 

bolag erbjuds genomföra verksamhetsbesök under året där ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår samt dels att antalet verksamhetsbesök där 

förlorad arbetsinkomst utgår fastställs till fyra besök per år.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett motionen och kan konstatera att 

kommunens nuvarande regelverk om arvodering och ersättning för politiskt 

arbete idag medger rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

förrättningsarvode vid verksamhetsbesök för kommunens förtroendevalda. 

Det som krävs för detta ska anses som berättigat är att det finns ett beslut 

från berörd nämnd, eller i förekommande fall av ordförande i berörd nämnd, 

som medger den förtroendevaldas deltagande på verksamhetsbesöket. Detta 

innebär att det står varje nämnd fritt att besluta om både generella och 

enskilda verksamhetsbesök inom nämndens verksamhetsområden, samt hur 

dessa ska struktureras och organiseras. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att nuvarande ordning fungerar 

tillfredställande och att förändring i linje med det som yrkas i motionen 

skulle innebära vissa organisatoriska och kontrollmässiga problem. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion 2017-06-12 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(40) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-08-29  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningen till kommunstyrelsens 

sammanträde redovisar hur stor kostnaden skulle bli om förslaget infördes 

men möjligheten till arvoderade verksamhetsbesök tas bort och att enbart 

förlorad arbetsinkomst ersätts.  

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Carina Lund (M) om utskottet kan 

besluta att föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås samt att ge 

förvaltningen i uppdrag att redovisa kostnader i enlighet med Michael 

Rubbestads (SD) yrkande i samband med kommunstyrelsens sammanträde.  

______________ 
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§ 121 Dnr 2017/00417  

Sammanträdesplanering 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att hålla konstituerande 

fullmäktigesammanträde samt sammanträde för val av nämnder enligt 

förvaltningens förslag.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2018 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

5. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet och tekniska utskottet under 

år 2018 ska sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens och utskottens protokoll 

ska justeras vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa 

sammanträden ska beslutas i samband med val av justerare under varje 

enskilt sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § i kommunallagen själv besluta om 

när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna enligt 6 kap 

18 § i kommunallagen besluta om sina sammanträdestider.  

Av 18 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att tekniska utskottet och 

arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer. Enligt samma paragraf ska personal- och förhandlingsutskottet 

sammanträda på dag och tid som utskottet bestämmer.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdestider år 2018 

______________ 
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§ 122 Dnr 2017/00434  

Planbesked och planuppdrag,  Bista 15:1 och 1:159 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar positivt planbesked för 

planändring av detaljplan för Bista 1:159 m.fl., Lillsjöns företagspark (323). 

2. Planbeskedsavgiften fastställs till 15 680 kronor i enlighet med gällande 

bygglovtaxa. 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar planuppdrag för planändring av 

detaljplan Lillsjöns företagspark.  

4. Planuppdraget upphör att gälla om inte kommunen antagit detaljplanen 

inom två år.  

Sammanfattning  

Skanska har inkommit med en ansökan om planbesked angående 

planändring av gällande plan vid Lillsjön, Bista 1:159 m.fl. Lillsjöns 

företagspark (323). Området är endast delvis utbyggt, och sökande önskar 

vissa förändringar av detaljplanen för att möjliggöra anläggande av en ICA 

Maxi butik (En flytt/omvandling av ICA Kvantum i centrum). Detta ger en 

utveckling vid Lillsjön förutsättningar för en trevligare entré till Bålsta, via 

E18 och via Mälarbanan.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen 2017-07-03 

Komplettering, inkommen 2017-08-18 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Håbo Marknads AB 
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§ 123   

Fastighet på Prästberget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) anmäler en ny punkt till dagordningen om en 

fastighet på Prästberget. Detta då rykten gått om att Håbohus planerar att 

bygga ett antal mindre lägenheter på en fastighet på Prästberget och att 

dessa avses gå till socialtjänsten. Närboende upplever att de inte har haft 

möjlighet att yttra sig.  

Leif Zetterberg (C) informerar om vad Håbohus har planerat. Ett antal 

mindre lägenheter ska byggas på Väppeby, där dialog med grannarna har 

skett. Inga sådana bostäder är dock planerade på Prästberget.  

______________ 
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§ 124 Dnr 2017/00510  

Verksamhet på biblioteket 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att information ska ges om 

teatern som ägt rum i bibliotekets regi i samband med kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Sammanfattning  

Michael Rubbestad (SD) anmäler en ny punkt till dagordningen avseende 

verksamhet på biblioteket. En barnteater, "Varför finns jag?", har ägt rum i 

bibliotekets regi. Teatern ska ha väckt upprördhet bland besökare på grund 

av dess innehåll om inseminering för att skaffa barn. Michael Rubbestad 

(SD) ifrågasätter att kommunala medel finansierar sådana föreställningar 

och föreslår att kommunstyrelsen ges information om teatern.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska ges information 

om den barnteater som ägt rum i kommunens regi vid nästa sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om arbetsutskottet beslutar enligt 

Michael Rubbestads (SD) förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Anslag/Bevis Protokollet
	Innehållsförteckning
	Mötets öppnande
	Information
	Yttrande över granskningsrapport av Håbo kommunsmark- och exploateringsverksamhet
	Planbesked för Väppeby 7:52
	Planbesked för Brunnsta 3:44
	Redovisning av projektprioriteringslista för programochdetaljplaneuppdrag
	Yttrande, revidering av riksintresse förkulturmiljövården
	Yttrande, Länsplan för regional transportinfrastrukturför Uppsala län 2018-2029
	Upphävande av detaljplan 350, Lillsjöslingan
	Antagande av planändring för detaljplan K44a,Furuhäll, Frösunda 3:50
	Yttrande: Regional cykelstrategi för Uppsala län
	Vattenprogram 2017
	Yttrande över granskning av barn- ochungdomspsykiatrin - gemensam granskning medkommunerna
	Yttrande över granskning av Håbo kommuns planeringför den framtida äldreomsorgen
	Riktlinjer och avgift för lotteritillstånd
	Ansökan om projektbidrag till minnesbok om JanFridegård
	Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsensförvaltning, hösten 2017
	Förnyelse av Håbo kommuns borgensåtagandegällande Håbo Ridklubb
	Revidering av Håbo kommuns företagspolicy
	Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligtSoL och LSS, kvartal 1 år 2017
	Svar på medborgarförslag: 4H-gård när Stall Skörbyläggs ner
	Svar på motion: Upprustning av minigolfbanan
	Svar på motion: Förändring av fullmäktigesmötesstruktur
	Svar på motion: införande av verksamhetsbesök
	Sammanträdesplanering 2018
	Planbesked och planuppdrag, Bista 15:1 och 1:159
	Fastighet på Prästberget
	Verksamhet på biblioteket



