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§ 86 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande  

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

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en 
justerare till att, jämte ordförande, justera protokollet. Dagordningen 
fastställs med följande tillägg/ändringar:  

Tillägg:  

- Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden 
- Detaljplan för Logistik Bålsta kv. 5 och 6, granskning 
- Uppdrag angående att säkerställa att personal i vård och omsorg ges 
samtalshjälp  
- Uppdrag angående att visstidsanställa och fastanställa timanställda.  

Ändring:  

- Ärendet avseende granskning av detaljplan för Logistik Bålsta kv. 5 och 6 
behandlas som punkt nr. 8 på dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler följande ärenden:  

- Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden 
- Detaljplan för Logistik Bålsta kv. 5 och 6, granskning 
- Uppdrag angående psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg 

Agneta Hägglund (S) anmäler ärendet Uppdrag angående att visstidsanställa 
och fastanställa timanställda.  

______________ 
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§ 87 Dnr 2018/00571  

Detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna dalen), för 
antagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan 445 Mansängen 9:6 m.fl. (Gröna 
dalen) enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 4 september 2018 (§137). 

Planförslaget innebär en utveckling av centrumnära lägen som syftar till att 
utöka byggrätt för skola samt möjliggöra en idrottshall, bostäder, 
ombyggnation av simhall samt för att skapa möjlighet för en mindre 
verksamhet i Gröna dalen. 

Förslaget var utställt för granskning under februari-mars i år. Under 
granskningen inkom 10 yttranden med synpunkter. Synpunkterna och en 
parallell utredning rörande parering i centrum, har lätt till att möjligheten till 
Parkering (P) lagts till på det möjliga bostadskvarteret. Vidare utgår del av 
parkmarken i området nordvästra del. Detta för att säkerställa ytterligare 
nödvändig parkering, samt ge möjlighet till en ökad flexibilitet och 
reservkapacitet. I övrigt har endast mindre justeringar och förtydliganden 
gjorts.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta, antagande 
Planbeskrivning, antagande 
Granskningsutlåtande   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-18  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 88 Dnr 2018/00746  

Detaljplan del av Skokloster 2:80, för antagande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Skokloster 2:80 enligt 5 
kap. 27§ Plan- och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 
2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 
komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019, och för 
granskning under mars-april 2020. Under granskningen inkom 7 yttranden 
varav 3 med synpunkter. 

Efter granskningen har planförslaget justerats redaktionellt, och bedöms 
vara klart för ett antagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta, antagande 
Planbeskrivning, antagande 
Granskningsutlåtande     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 89 Dnr 2020/00162  

Samråd om förslag till planprogram för Gamla Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner ”Förslag till planprogram för Gamla 
Bålsta” för samråd enligt Plan och Bygglagens 5 kap. 11 §. 

Sammanfattning  
Plan- och Exploateringsavdelningen fick 2015 uppdraget av 
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till planprogram för ”Gamla 
Bålsta”. Planområdet följer Stockholmsvägen och avgränsas naturligt mot 
järnväg i norr samt mot parallellgatan till Stockholmsvägen i söder. En 
utvidgning har gjorts för att få med den gamla järnvägsparken och 
tennishallen norr om den gamla stationen. Avgränsningen är vald för att 
omfatta de delar som bedömts stå inför en förändring av nuvarande 
markanvändning i form av kompletteringar och förtätningar. För samma 
område gäller i stora delar Bålstas äldsta detaljplan, Y2 från 1956 med 
delvis omoderna planbestämmelser. Det finns idag ett stort behov av att 
ersätta denna detaljplan med en ny plan anpassad till dagens efterfrågan att 
bygga fler bostäder och verksamheter. Andra delar som exempelvis 
villabebyggelsen mot söder och väster har lämnats utanför då dessa delar 
inte bedöms lika utsatta för förändringstryck.  

Syftet med programmet är att undersöka förutsättningarna för en förtätning 
av bebyggelsen inom planområdet samtidigt som kulturmiljövärdena ska 
bibehållas och utvecklas. En viktig del av planområdet är stationshuset och 
dess torgplats. Denna miljö är tidstypisk och är en betydelsefull del i den 
karaktär av trädgårdsstad som präglar hela Bålsta. Planprogrammet ska 
också vara ett underlag för en ny och tidsenlig detaljplan som kan ersätta de 
äldre detaljplaner som idag gäller för området.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till planprogram för Gamla Bålsta, 2020-04-30 
Presentation av planprogrammet i pdf-bilder  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 90 Dnr 2020/00158  

Upphävande av del av detaljplan för Bålsta 1:550 m.fl. 
Bussterminalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
upphävande av del av detaljplan 202, Bussterminalen 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
upphävande av del av detaljplan 202, Bussterminalen enligt 5 kap. 11§ Plan- 
och bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  
För att möjliggöra parkeringsplatser för bilpool i anslutning till det nya 
busstorget krävs en ändring eller upphävande av del av gällande detaljplan.  

Det mest effektiva sättet är att upphäva en mindre del av planen, och sedan 
på sikt inkludera det området i en kommande etapp av Bålsta C.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 91 Dnr 2020/00149  

Förslag på objekt/åtgärder till genomförandeplanen för 
länsplanen 2020-2026  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Håbo kommun har beretts tillfälle att inkomma med objekt och åtgärder i 
transportsystemet till Region Uppsalas verksamhetsplan för år 2020 med 
utblick mot 2026.  

Objekt till genomförandeplanen för länsplan 2020-2026: 

Bålsta – Skokloster, hållplatsinventering 

Bålsta – Krägga, hållplatsinventering  

Kivinge – Övergran, fortsatt arbete utifrån genomförd ÅVS 

Bålsta – Krägga, utredning av cykelbarheten 

Bålsta – Bro, utredning av cykelbarheten 

Ekilla – Varpsund, utredning av cykelbarheten 

Varpsund – Skokloster, utredning av cykelbarheten 

Inspel till nationell plan/ En bättre sits: 

E18 inom Håbo kommun, trafiksäkerhets- och kapacitetsutredning med 
fokus på de tre trafikplatserna Ekolskrog, Draget och Åsen. 

E18 trafikplats Åsen, ombyggnad för ökad trafiksäkerhet 

E18 trafikplats Krägga/Stämsvik, utreda ny påfart/avfart 

Mälarbanan, Bålsta station, funktionsutredning 

Mälarbanan, Bålsta – Kungsängen, behov av ytterligare spårkapacitet för att 
möjliggöra ökad turtäthet för pendeltågen (15 min-trafik istället för 30 min-
trafik)     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
E-post, ”Brev till kommuner angående inspel med objekt/åtgärder till 
genomförandeplan för länsplanen 2020-2026”. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-18  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

E-post, ”Inspel till genomförandeplan för länsplan 2020-2026”     

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 92 Dnr 2020/00093  

Remiss Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk 
mångfald 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 
skrivelse KS 2020/00093 nr 95216.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra in redaktionella 
ändringar, i enlighet med Michael Rubbestads (SD) yrkande, i yttrandet.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av det regionala 
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald, Färdplan för 
hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald. Det är 
åtgärdsprogram nummer två av fyra för ett hållbart län och syftar till att öka 
takten i genomförandet av åtgärder och därigenom uppnå bättre 
miljötillstånd. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig om förslaget. 

Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller elva 
utpekade åtgärder med tillhörande förslag på aktiviteter med syfte att skapa 
hållbara ekosystem och öka den biologiska mångfalden i länet. Programmet 
är framtaget i bred samverkan med länets aktörer genom att det utgår från 
förslag som framkommit under två dialogmöten under våren 2019. Aktörer i 
länet kommer erbjudas att delta i genomförandet av åtgärdsprogrammet 
genom att teckna hållbarhetslöften under hösten 2020. Föreslagna åtgärder 
bidrar till ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen och de 
globala hållbarhetsmålen och ska stimulera till ökad samverkan inom 
miljöarbetet i länet. 

Håbo kommun har en ambition att vara den naturnära Mälarkommunen där 
vi tar ett stort ansvar för våra naturmiljöer vilket går i linje med föreslaget 
till regionalt åtgärdsprogram. Kommunens vision och miljöstrategi är tydlig 
i att Håbo ska ta ett långsiktiga ansvar för natur och klimat och ha 
naturmiljöer med mångfald. I kommunen pågår just nu ett arbete med en 
hållbarhetsstrategi samt ett grönstrukturprogram till vilka 
åtgärdsprogrammet har en tydlig koppling. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet 
kan bidra till att kommunen tar fokus på rätt saker och går från ord till 
handling. Remissen har hanterats gemensamt över förvaltningsgränserna 
och kommunen lämnar synpunkter i ett samlat yttrande.  
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Håbo kommun ser positivt på länsstyrelsens förslag till färdplan för ett 
hållbart län som går i linje med vår miljöstrategi. Håbo kommun avser att 
teckna hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald hösten 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss, Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald. 
Missiv, Remiss av Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och 
biologisk mångfald. 
Yttrande av Färdplan för ett hållbart län, KS 2020/00093 nr 95216.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att redaktionella ändringar införs, genom ett 
förtydligande av vad åtgärd 4 respektive åtgärd 7 avser under punkt 1 på 
sidan 2 i yttrandet.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag med redaktionella ändringar enligt Michael 
Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 93 Dnr 2016/00549  

Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6, 
granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 har ett 
planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
lager- och logistikanläggning väster om Bålsta tätort, i anslutning till 
Björnbro verksamhetsområde. Förslaget var utsänt för samråd från 
december 2019 till februari 2020. Under samrådet inkom ett flertal 
synpunkter och förslaget har justerats efter en del av synpunkterna. 
Kvartersmarkens storlek och därmed byggrätten har minskat, tillåten höjd 
har på en del av området minskat samt att den föreslagna exploateringens 
avstånd till bostäder söder om planområdet har ökat. Minsta avstånd är nu 
300 meter.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut eller beslutar att lämna ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Ordförande finner att 
arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut.  

______________ 
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§ 94 Dnr 2020/00145  

Delårsuppföljning mars 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta 
åtgärder så att budgetramarna hålls. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder med underskott ska 
redovisa dessa åtgärder i delårsrapporten i augusti. 

3. Kommunfullmäktige godkänner överföring av driftbudget för 
bostadsförvaltare med 595 000 kronor från socialnämnden till tekniska 
nämnden. 

4. Kommunfullmäktige godkänner omfördelning av budget för digitalisering 
1,5 miljoner kronor enligt förslag, från centrala projekt till socialnämnden 
(200 000 kronor), bygg- och miljönämnden (900 000 kronor), tekniska 
nämnden (200 000 kronor) och till kommunstyrelsen (200 000 kronor). 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fördelning av driftbudget för uteblivna 
investeringsbidrag till tekniska nämnden, sker vid delårsrapport augusti. 

6. Kommunfullmäktige avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 1,7 
miljoner kronor i tilläggsbudget för utredningskostnader.   

Sammanfattning  
Delårsuppföljning mars präglas av stora osäkerheter i kommunens ekonomi 
till följd av covid-19. Skatteintäkter sjunker, staten skjuter till generella 
statsbidrag och andra riktade bidrag. Verksamheterna påverkas i hög grad 
men samtidigt är det svårt att ge en prognos för hur verksamheten och 
därmed hur ekonomin påverkas under resten av året av covid-19. 

Årets resultat 

Prognosen för årets resultat visar nu i mars på 97,4 miljoner kronor i 
överskott till årets slut. 

Till följd av den nya lagen om kommunal redovisning och bokföring 
(LKBR) har dock innebörden av årets resultat förändrats jämfört med 
tidigare år. I årets resultat ska inräknas, förutom realisationsvinster, även 
engångsintäkter från exploatörer för investeringar i infrastruktur samt värdet 
för övertagna anläggningar från exploatörer. 

Prognosen är att exploatering och realisationsvinster påverkar årets resultat 
med 128,4 miljoner kronor fördelat på reavinst, investeringsbidrag och 
övertagna anläggningar. 
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När det avräknas återstår -32,7 miljoner kronor i negativt resultat för den 
löpande ordinarie verksamheten.  Detta är 55,5 miljoner kronor sämre än 
budgeterat. 

Sammantaget innebär detta att kommunens målsättning om god ekonomisk 
hushållning uppnås endast om förändring sker till det bättre. 

Osäkerheter i prognosen 

Det finns flera osäkerheter som gör att prognosen kan förändras. 

Vissa av årets planerade exploateringsinkomster är osäkra även om 
huvuddelen bedöms av plan- och exploateringsavdelningen som säkra. 

Det är osäkert vilka kostnader som covid-19 för med sig, i vilken mån 
kostnaderna kompenseras av staten och hur skatteunderlaget påverkas. Den 
sammantagna effekten är därmed svår att bedöma i dagsläget. 

Förvaltningarna uppger att det är mycket svårt att bedöma vilka kostnader 
covid-19 orsakar, men har fått ange hur mycket av prognosen som beror på 
covid-19. Av nämndernas 62,7 miljoner kronor i underskott uppges 8,7 
miljoner kronor vara ekonomiska effekter av covid-19. Återstår 54 miljoner 
kronor i underskott som inte är kostnader för covid-19. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

När alla förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag summeras är 
prognosen för år 2020, 4,5 miljoner kronor mer än budgeterat. 

Förutom tillskott med generella bidrag får kommunen kostnadslättnader 
(sjuklönekostnader och viss sänkt arbetsgivaravgift, totalt cirka 4 miljoner 
kronor) och möjlighet till statsbidrag för vissa ökade kostnader inom 
socialtjänsten (maximalt cirka 4,2 miljoner kronor). Detta är ännu inte 
inräknat och förvaltningen återkommer i delårsrapport augusti.  

Nämnderna och budgetföljsamhet 

Nämnderna prognostiserar stora underskott med totalt 62,7 miljoner kronor 
vid årets slut exklusive den taxefinansierade verksamheten. Enligt 
ekonomistyrprinciperna som fullmäktige antagit, har nämnderna ansvar för 
att vidta åtgärder för att hålla budget. 

Av rapporten framgår nämndernas prognoser och åtgärder.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Delårsuppföljning mars 2020 
Nämnders beslutsprotokoll   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-18  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att punkt 1 ändras enligt följande:  
"Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att, i möjligaste mån, vidta 
åtgärder så att budgetramarna hålls."  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag med ändring enligt eget yrkande och finner att så 
sker.  

______________ 
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§ 95 Dnr 2019/00453  

Reviderad tidplan: Budget 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade tidplanen för budget 2021  

Sammanfattning  
Med anledning av Corona viruset och den osäkerhet som föreligger vad 
gäller ekonomin för åren 2020 och 2021 föreslås att tidplan för 
budgetarbetet reviderades. Förändringen som görs mot den tidigare beslutat 
tidplan KS 2020-02-10 § 15 är att beslutet om inriktningsramar för år 2021 
som kommunstyrelsen skulle ha beslutat i juni utgår. I övrigt görs inga 
förändringar.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 96 Dnr 2020/00052  

Granskning av styrning och uppföljning av privata 
utförare inom vuxenutbildningen inklusive SFI 

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

Sammanfattning  
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Håbo kommun 
genomfört en granskning av styrning och uppföljning av privata utförare 
inom vuxenutbildning inkl. SFI. 

Revisorernas bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis 
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. 
Rapporten har översänts till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och 
kommer att yttra sig över sin del till revisorerna. 

Nedan lämnas yttrande från kommunstyrelsen.  

Yttrande 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att stärka sin uppsikt och 
kontroll rörande externa utförare och extern avtalssamverkan och styrningen 
i det kommunövergripande systemet för uppföljning och kontroll.  

Inget nytt avtal för vuxenutbildning inkl. SFI finns på plats varför kontroll 
inte gjorts. Kontrollåtgärder skrivs in i de avtal som efter pågående 
upphandling blir klara under kvartal 2 2020 om ej överprövning av 
upphandling kommer att ske 

Kommunstyrelsens enhet för upphandling kommer att få ansvar att införa 
moment i internkontrollplan så att kontroll rörande externa utförare och 
externa avtalssamverkan kontrolleras och följs upp och rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport – Granskning av styrning och uppföljning av privata 
utförare inom vuxenutbildning inkl. SFI    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 97 Dnr 2020/00173  

Årsredovisning, Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns del, 
årsredovisningen år 2019 för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

2. Kommunfullmäktige beviljar, för Håbo kommuns del, ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
avseende verksamhetsåret 2019.     

Sammanfattning  
Räddningstjänsten för Enköping och Håbo kommuner har översänt 
revisionsrapporter för förbundet till respektive kommuner för godkännande. 
Håbo kommun har i kommunens årsredovisning för år 2019 inkluderat 
kommunens andel om 35 procent i den sammanställda redovisningen 
avseende resultat- och balansräkning.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande PWC för år 2019. 
Utlåtande revisorer för år 2019 
Årsredovisning2019 – Räddningstjänsten Enköping-Håbo   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 98 Dnr 2020/00166  

Årsredovisning, Socialsamfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
socialsamfond 2019   

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt socialnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för Stiftelsen socialsamfond, år 2019   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 99 Dnr 2020/00167  

Årsredovisning, Skolsamfond 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen samfond 
inom skolområdet, verksamhetsår 2019.   

Sammanfattning  
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i 
särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller 
idrott,  

• stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands,  

• studiebesök,  
• skolresa,  
• fritidsverksamhet,  
• kulturell verksamhet,  
• idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

 
Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning för samfond inom skolområdet, år 2019    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 100 Dnr 2019/00343  

Motion: Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg 
mellan Bro och Bålsta mot Enköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats genom att uppdrag 
ges till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en kombinerad 
gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Centralt i denna utredning är 
övriga aktörers positionering och därigenom Håbo kommuns 
handlingsalternativ.     

Sammanfattning  
Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) och Robin Jande (V) har inkommit med 
en motion om att anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro 
och Bålsta mot Enköping. I motionen föreslås också att Håbo kommun tar 
kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda, planera och 
genomföra motionens intentioner. Vidare menar man i motionen att 
arbetspendlingen med cykel är på uppgång och att det därför är viktigt att 
skapa trygghet i vägnätet så att denna utveckling kan fortsätta. En 
utveckling av gång- och cykelvägar är också något som ligger i Håbo 
kommuns vision ”Vårt Håbo 2030”, menar man.  

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och 
exploateringsavdelningen och tekniska förvaltningen samt från Upplands-
Bro kommun. En motsvarande motion väcktes i fullmäktige i Upplands-Bro 
kommun. Denna blev remitterad till kommunens tekniska nämnd för 
yttrande. Inget yttrande blev dock beslutat då ärendet lyftes ut från 
dagordningen. Av yttrandet framgår bl a: 

Upplands-Bro är varken markägare eller väghållare för denna del av 
Enköpingsvägen 

Trafikverket är väghållare och ansvarig för trafiksäkerheten 

Har täta dialoger med Trafikverket om denna gång- och cykelbana. 
Trafikverket har hittills ej prioriterat projektet. 

Har påbörjat ett samarbete med Håbo kommun för att kunna driva frågan 
tillsammans. 

Av övrigt underlag framgår att Håbo lyft frågan med Trafikverket, 
regionerna samt även med Upplands-Bro kommun. Önskemål om denna 
gång- och cykelväg, som möjliggör cykelpendling in i Stockholms län, har 
uttryckts av många av kommunens medborgare.  
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Kommunstyrelsens förvaltning ser flera fördelar med ett förverkligande av 
denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta. Det är därför angeläget att 
snarast utreda förutsättningarna för ett förverkligande och Håbo kommuns 
agerande. Förvaltningen anser därför att motionens andra att-sats ska 
bifallas genom att uppdrag ges till kommunstyrelsen att undersöka 
förutsättningarna för denna gång- och cykelväg mellan Bro och Bålsta och 
Håbo kommuns handlingsalternativ. Inte minst att stämma av med övriga 
aktörer blir viktigt i denna utredning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 2019-09-30 
Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun - yttrande   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 101 Dnr 2019/00342  

Motion: Policy för erbjudande av 
modermålsundervisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska kompletteras 
med information, i enlighet med Michael Rubbestads (SD) yrkande, till 
kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om framtagande av en 
policy för erbjudande av modersmålsundervisning. I allmänna ordalag 
menar man att modersmålsundervisningen i dag erbjuds på mycket osäkra 
grunder och att den utgör en stor utgift för kommunerna. I motionen listar 
man 10 punkter som man menar bör implementeras vad gäller 
modersmålsundervisningen, t ex att ett språkkravstest införs innan 
modersmål erbjuds i det aktuella språket. Motionen utmynnar i 12 yrkanden, 
däribland att kommunen ska upprätta en policy för 
modersmålsundervisning.  

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet är strukturerat efter de 10 punkter som listas i motionen och varje 
punkt kommenteras. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, 2020-01-29, 
§8, i enlighet med förvaltningens förslag att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att 
anföra i ärendet.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion 2019-09-26 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska lämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande. 
Vidare yrkar Michael Rubbestad (SD) att förvaltningen ska komplettera 
handlingarna till kommunstyrelsen för att visa hur logistiken kring resor och 
transporter sker samt presentera hur schemaläggning ser ut för de elever 
som erhåller modersmålsundervisning.   
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och 
finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Michael Rubbestads 
(SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 102 Dnr 2020/00156  

Flytt av uppdrag: kommunfullmäktiges beslut 2019-12-
09 § 168 om kommunalt slopat karensavdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336, beslutsdatum 
2019-12-09 § 168 punkt 24, hanteras av den enhet och förvaltning som 
ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på kommunstyrelsens 
förvaltning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget flyttas från barn- och 
utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens uppdragslista.  

Sammanfattning  
Den 9 december 2019 § 168, punkt 24 beslutade kommunfullmäktige att 
barn- och utbildningsnämnden ska utreda möjligheten för ett kommunalt 
slopat karensavdrag för förskollärare och barnskötare, det vill säga att 
kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom. 

Denna fråga är inte en som ska hanteras av barn- och 
utbildningsförvaltningen eller barn- och utbildningsnämnden, då det ligger 
utanför nämndens och förvaltningens ansvarsområde, även om 
kommunfullmäktiges beslut be-rör förvaltningens verksamhetspersonal. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges beslut 
gällande kommunalt slopat karensavdrag, hanteras av den enhet och 
förvaltning som ansvarar för personalfrågor; personalavdelningen på 
kommunstyrelsens förvaltning 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-04-01 § 39  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
nämndens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 103 Dnr 2020/00155  

Krisledningsnämndens beslut - anmälan till 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde.  

______________ 
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§ 104 Dnr 2020/00169  

Avfallsföreskrifter 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna avfallsföreskrifter. Föreskrifterna 
ska gälla from 2020-10-16 

Sammanfattning  
Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för 
Håbo kommun. Förslaget har varit ute på samråd enligt Tekniska nämndens 
beslut 2020-02-13 § 1. Samråd har skett under perioden 18 februari 2020 till 
och med den 20 mars 2020.  

När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig 
omfattning samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och 
allmänheten som kan ha ett väsentligt intresse i saken.  

Fyra svar inkom under samrådstiden, ett svar var ett yttrande från Håbo 
kommuns Bygg- och miljönämnd. Två svar var utan erinran på förslaget och 
ett svar var önskemål om en förenklad version av föreskrifterna. 
Avfallsavdelningen har behandlat inkomna yttranden från Håbo kommuns 
Bygg- och miljönämnd i bifogad samrådsredogörelse.  

Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand 
för att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med 
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och 
tvåbostads-hus. Även förändringar i lagstiftningen som skett sedan den 
senaste revideringen har beaktats.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut § 41 2020 
Avfallsföreskrifter 
Underlag till avfallsföreskrifter 

______________ 
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§ 105 Dnr 2019/00441  

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämndens hemställan om 
investeringsram för ny gruppbostad med totalt 19,8 miljoner kronor för åren 
2020-2021, uppdelat enligt nedan.  

2. Kommunfullmäktige utökar vård- och omsorgsnämndens investeringsram 
för år 2020 med 4 miljoner kronor för att finansiera investeringsutgifter för 
LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noterar att utgifterna för året 2021 uppgår till 9,8 
miljoner kronor och år 2022 till 6 miljoner kr och tas upp i 
investeringsbudgeten för året 2021 och 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 
med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till 
kommunfullmäktige när behovet uppstår. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att gruppbostaden ska placeras i enlighet 
med placeringsalternativ ”Viby”.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 
utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 
behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 
att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 
hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 
som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 
beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 
gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 
framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 
upphandling.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 25 att återremittera ärendet för 
vidare utredning kring boendets placering, bland annat av privata alternativ.  

Förvaltningen har nu utrett ärendet och hittat en alternativ placering i Viby 
enligt bilaga.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KF 2020-02-24 § 25 
KS 2020-02-10 § 
KSAU 2020-01-27 § 7 
Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  
Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13 
Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur 
Behovsanalys 
Förslag till placering i Viby   
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1-4 men avslag till punkt 
5, till förmån för tidigare föreslagen placering av gruppbostaden på 
Dalvägen.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till ärendet i sin helhet (det vill säga 
med placering av gruppbostaden i Viby)  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om arbetsutskottet bifaller 
punkterna 1-4 och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller Agneta Hägglunds (S) 
yrkande om placering på Dalvägen eller Michael Rubbestads (SD) yrkande 
om placering i Viby och finner arbetsutskottet bifaller förslaget att boendet 
ska placeras i Viby.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) reserverar sig mot beslutet 
i punkt 5.  

______________ 
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§ 106 Dnr 2020/00002  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar inledningsvis om läget med 
anledning av Corona/covid-19. Bland annat om följande:  

• Avsikten är att fortsätta med att kontinuerligt lämna information 
om läget i kommunen i förhållande till corona via e-post till 
gruppledarna och krisledningsnämnden. 

• Smittan är för närvarande borta från de särskilda boendena, men 
finns kvar i hemtjänsten. Det är dock mycket viktigt att få igång 
provtagningstakten för att inte smittan ska återkomma till boendena.  

• Personalomflyttningar görs inom kommunen. Skolsköterskor 
kommer att flyttas till vården.  

• Tydlig avmattning av antalet som vårdas på IVA. Dock 
fortsätter ambulansens utryckningar med anledning av Corona att 
öka.  
 

Vidare lämnar kommundirektören information om att:  

• Samverkan av organisationsförändring inom samhällsbyggnad 
har genomförts. En samhällsbyggnadsorganisation ska tas fram och 
vissa chefstjänster tas därmed bort. En samhällsbyggnadschef ska 
rekryteras.  

• IT-chefen går i pension. Uppdraget och organisationen för IT-
verksamheten ses över. Under tiden har tillförordnad IT-chef utsetts.  

• En slutkandidat för tjänsten som förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen har tagits fram.  
 

Biträdande kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om att: 

• Moduler inför höstterminen i Futurum ses över.  
• Utredningar i ett flertal samhällsbyggnadsärenden, exempelvis 

resecentrum, är snart klara för politiska ställningstaganden.  
   

______________ 
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§ 107 Dnr 2020/00180  

Revidering av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Uppsala län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta att ledamöter och ersättare i den 
gemensamma överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden 
på distans 

2. Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg till nämndens reglemente i 
enlighet med bilaga 1.   

Sammanfattning  
Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på 
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma 
överförmyndanämnden, aktualiserats. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans. För att det ska vara möjligt för ledamöter och 
ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden att delta i nämndens 
sammanträden på distans, måste beslut om det fattas av kommun-
fullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver måste reglementet 
för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske samt 
vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det föreslås att respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar att deltagande 
på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens 
reglemente.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 med förslag till tillägg 
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 
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§ 108 Dnr 2019/00456  

Övriga frågor  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda 
möjligheterna till att visstidsanställa och/eller fastanställa timanställda inom 
socialförvaltningen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att säkerställa 
att den psykosociala arbetsmiljön tas i beaktande och att stöd tas med framåt 
för personal inom vård och omsorg.  

Sammanfattning  
Visstidsanställning/fastanställning av timanställda 

Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att visstidsanställa och/eller fastanställa timanställda inom 
socialförvaltningen. Tobias Arvidsson, kommundirektör, informerar om att 
han ger uppdraget till krisledningsstaben staben och handlingar kommer till 
kommunstyrelsens sammanträde  

Psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att den psykosociala arbetsmiljön tas i beaktande och att stöd tas med framåt 
för personal inom vård och omsorg. Kommundirektör Tobias Arvidsson 
informerar om att han lämnar uppdraget till staben och information lämnas 
till kommunstyrelsens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna till att visstidsanställa och/eller fastanställa timanställda inom 
socialförvaltningen.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att den psykosociala arbetsmiljön tas i beaktande och att stöd tas med framåt 
för personal inom vård och omsorg.       

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
Agneta Hägglunds (S) och Liselotte Grahn Elgs (M) yrkanden och finner att 
så sker.     
______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(35) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-05-18  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Krisledningsstab  
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