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§ 192   

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott adjungerar in Helene Zeland Bodin (C) 

med närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde.   

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

av dagens protokoll.  

3. Dagordningen fastställs med nedanstående korrigering.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaro. Helene Zeland 

Bodin (C) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt vid dagens 

sammanträde. Utskottet utser en justerare att jämte ordförande justera 

protokollet. Dagordningen fastställs med följande korrigering:  

- Ärende 15 avseende avgift för ansökan om godkännande av enskilda 

huvudmän för förskola lyfts ur från dagordningen.  

- Ärende 29 med information om säkerhetsskydd protokollförs inte i detta 

protokoll.  

______________ 
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§ 193 Dnr 2018/00872  

Verksamhetsdialog 2019 - Bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Verksamhetsdialogerna under 2019 sker under kommunstyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie sammanträden. Sammanträdena inleds med 

verksamhetsdialog, enligt verksamhetsdialogens dagordning: 

- Grunduppdrag 

- Målgrupp  

- Verksamhet  

- Medarbetare  

- Ekonomi  

- Övriga frågor 

 

Under dagens sammanträde hålls dialog med Sven-Eric Svensson (C), 

ordförande i bygg- och miljönämnden, Anna-Karin Bergvall, 

förvaltningschef, Karin Johansson, förvaltningsekonom, Emelie Burlin, 

nämndsekreterare och Åsa Odelfalk, bygglovchef.  

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för  

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen. Det innefattar inte 

planeringen av användningen av mark och vatten, då detta ingår i 

kommunstyrelsens ansvar.  

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, strålskyddslagen, 

tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt 

följdförfattningar till nämnda lagar.  

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 

offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 

förordningar (EG), livsmedelslagen och smittskyddslagen samt 

följdförfattningar till nämnda lagar.  

- att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

geografiska informationssystem.  

- att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister.  

- handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag.  
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- besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller 

beslut av kommunfullmäktige.  

______________ 
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§ 194 Dnr 2019/00254  

Planbesked för del av Mansängen 6:46, 6:48 samt 6:50. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen anser att en förändring av 

markanvändning kan prövas genom planläggning.  

2. Planläggningen bedöms kunna leda fram till en antagen detaljplan 2024. 

3. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 20 000 kronor i 

enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

Sammanfattning  

Håbohus har ansökt om planbesked för planändring för att möjliggöra en 

kontorsbyggnad i södra Mansängen. Ytan som berörs är idag parkering. 

Ansökan innehåller förslag på en yteffektivisering av övrig parkering i 

närområdet. På så sätt bibehålls antalet platser. 

Förslaget innebär förutom den nya byggnaden att en del grönyta/vegetation 

tas i anspråk för parkering. Vid planläggning behöver därmed 

dagvattenhanteringen undersökas. Vidare bör del av den vegetation som 

försvinner ersättas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om planuppdrag 

Förstudie   

______________ 
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§ 195 Dnr 2019/00338  

Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 

detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

detaljplanen inte antagits inom två år.     

Sammanfattning  

Preem AB ansökt 2017 om planbesked för att utveckla sin anläggning vid 

trafikplats Ekolsund på E18. De var även intresserade av att undersöka 

möjligheter till verksamhetsmark i skogsområdet öster om. Kommunen 

ställde sig då positiv till en planläggning med bedömt avslut under 2021. 

Under året har Preem tecknat avtal med Kilen Krysset om marken öster om. 

Båda parter är intresserade av planläggning enligt planbeskedet. Därutöver 

är även Bålsta auktionshall intresserad av att expandera. Under 

planläggningen ska ett antal frågor utredas, så som hantering av 

fornlämningar, strandskydd och VA-försörjning, naturvärden och 

trafikkapacitet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Start-PM   

______________ 
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§ 196 Dnr 2008/00071  

Planuppdrag: Program för Råby 3:13 med fler, 
Båtsbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 

detaljplan för Båtsbacken 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

detaljplanen inte antagits inom två år. 

3. Kommunstyrelsen återtar lämnat uppdrag för planprogram för 

Båtsbacken. 

4. Kommunstyrelsen återtar lämnat uppdrag för planmodernisering av 

byggnadsplan K6a.  

Sammanfattning  

För området Båtsbacken vid Hagviken finns i nuläget två äldre planuppdrag, 

med delvis skilda (förtätning) och delvis liknande (modernisering) syfte. 

Det finns en stark efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse i kommunen, 

och en vilja att kunna erbjuda enskilda möjlighet att bygga sitt egna hus.  

Aktuellt område skulle kunna möjliggöra ett antal nya tomter, genom 

förtätning i luckor och potentiellt genom utredning av de mellanstora mer 

öppna ytorna i området. Antalet nya tomter är i ett tidigt skede oklart, men 

bör ligga inom spannet om 10-20. 

Moderniseringsbehovet bör studeras som del i planarbetet. Så också 

skyddsbehov av naturområdet med samma namn, Båtsbacken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Start-PM Båtsbacken   

______________ 
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§ 197 Dnr 2019/00378  

Exploateringsavtal tillhörande detaljplan för 
fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå exploateringsavtal 

avseende detaljplan för fastigheterna Bålsta 1:124 m.fl. (Gästis), enligt 

bilaga   

Sammanfattning  

Sedan 2015 har kommunen tagit fram en ny detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. 

(Gästis). Detaljplanen föreslås i ett parallellt ärende för antagande av 

kommunfullmäktige. Detaljplanen syftar till att ändra dagens användning 

för hotellverksamhet till bostäder, samt att möjliggöra för nya bostadshus. 

För att genomföra detaljplanen kräver ett fåtal frågor reglering via separat 

avtal, detta exploateringsavtal. Avtalet reglerar främst att exploatören köper 

mark av kommunen för 230 000kr och att det inrättas ett servitut för att 

säkerställa transporter genom området för avfall och kommunens 

vägunderhåll. Exploatören ska även stå för samtliga förrättningskostnader. 

Detaljplanen innehåller ingen allmän palts, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal  

Bilaga 2   

______________ 
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§ 198 Dnr 2015/00228  

Antagande av detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl. Gästis enligt 

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

Sammanfattning  

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var ute för samråd under 

mars/april 2018 och för granskning januari/februari 2019. 

Under samråd och granskning har sju respektive elva yttranden inkommit. 

Synpunkterna berör främst typ och höjd av ny föreslagen bebyggelse, men 

även trafik och parkering. Synpunkterna har lett till ett fåtal mindre 

justeringar och förtydliganden av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Illustrationsplan   

______________ 
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§ 199 Dnr 2015/00289  

Granskning av detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo 
Allmänning 1:5 med fler 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till 

detaljplan för Håbo Allmänning 1:5 m.fl., Kalmarsand för granskning enligt 

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

Sammanfattning  

Planen i sig syftar bland annat till att förstärka kopplingen mellan centrala 

Bålsta och Kalmarsand. Den syftar även till att skapa denna koppling genom 

att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, verksamheter och förskola. 

Bebyggelsen föreslås i varierande höjd, med utgångspunkt i kontrasten 

mellan dagens silo och omgivande villaområde. Nya bostäder föreslås därför 

utföras från en våning till som högst 16. Ett landmärke vid 

Kalmarsandsbadet kommer därmed att kunna finnas kvar, synligt från så väl 

Upplands-Bro som från centrala Bålsta.  

Planen strävar även för att bibehålla naturvärden och tillskapa extra 

rekreationsvärden, i form av det gröna stråket genom området, men 

framförallt genom att tillgängliggöra strandkanten vid silon. 

Inkomna yttrande berör till stor del en oro över att föreslagen bebyggelse är 

för hög och för tät för området och Bålsta i stort. Det finns även en oro över 

hur den ökade trafiken (med övrig trafik från kommande exploatering) 

påverkar trafiksituationen i Bålsta.  

Ett fåtal frågor och synpunkter har medfört medelstora justeringar av 

förslaget. Det gäller bland annat justering av gatudragningen för att ta 

hänsyn till tele- och fjärrvärmeanläggningar. Det gäller även justeringar för 

en mer konservativ syn på möjligheter att upphäva strandskyddet vid Silon. 

Där går nu istället den gröna kopplingen mellan ny bebyggelse ned mot 

vattnet och den högre bebyggelsen har en något smäckrare form i fyra 

istället för fem byggnader. Som helhet ser samtidigt förslaget sig likt ut 

sedan samrådet. 

Vid arbetsutskottets sammanträde poängteras vikten av att diskutera 

förslaget med räddningstjänsten i ett så tidigt skede som möjligt för att ge 

dem möjlighet att se över framkomligheten för räddningsfordon.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 
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Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse   

______________ 
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§ 200 Dnr 2019/00163  

Tillägg till detaljplan, Bålsta 1:153, m.fl., Snickeriet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till ändring av detaljplan nr 281 

för Bålsta 1:153, Snickeriet  

2. Kommunstyrelsen beslutar att låta förslaget sändas ut för granskning 

enligt PBL 5 kap. 7§   

Sammanfattning  

Den aktuella byggnaden ligger i Gamla Bålstas norra del ca 2 km från 

Bålsta centrum. Byggnaden är i två våningar och ligger i ett kvarter med 

blandade verksamheter som kontor och snickeriverksamhet. Fastighetens 

byggnadsdel utmed Enköpingsvägen har i sin övre våning byggts om till 

fyra lägenheter för boende. Nuvarande planbestämmelse HJK medger för 

denna del användningen hotellboende eller någon form av korttidsboende 

men normalt lägenhetsboende över längre tid är inte förenligt med den 

bestämmelsen. 

Ändringen innebär att planen förses med en ny användningsbestämmelse 

som medger bostäder på plan 2 i byggnaden som kallas ”Snickeriet”. Idag 

tillåts endast tillfälligt boende.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samrådsredogörelse  

Plankarta   

______________ 
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§ 201 Dnr 2019/00287  

Exploateringsbudget för Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 

Björkvallen gällande fastigheterna Bålsta 2:69 m.fl. med 0 kronor i 

underskott. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att upplåningsbehovet på cirka 5,1 miljoner år 

2019 inryms i tidigare beslutad upplåning för kommunen.   

Sammanfattning  

Projektet budgeteras med 29,7 miljoner kronor i inkomster och 29,7 

miljoner kronor i utgifter. Det innebär att projektet varken går plus eller 

minus. Målsättningen att exploateringar på kommunens mark ska 15 procent 

i överskott uppnås inte. Finansiering av projektet beräknas kunna ske inom 

ramen för kommunens upplåningsbeslut. 

Justeringar har gjorts över åtgärder av vissa allmänna anläggningar. Ett 

grönområde väster om Idrottsvägen där planteringar planerades har nu 

justerats och en mindre summa kan läggas där. 

I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet och 

resultera i ett större underskott på projektet. Åtgärderna för marksaneringen 

håller på att undersökas och kostnaderna för dessa kan göra att utgifterna 

ökar. En annan risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta 

skulle resultera i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsbudget för detaljplan Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen 2019-10-

24  

______________ 
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§ 202 Dnr 2019/00126  

Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och BoKlok Mark och 

Exploatering AB (556979-7516) med tillhörande avtal om överlåtelse av 

kommunalägd mark, se avtalsbilaga 3. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen kan ingå följande 

genomförandeavtal mellan Håbo kommun och Solfältet Fastighets AB 

(556705-5529) med tillhörande avtal om överlåtelse av kommunalägd mark, 

se avtalsbilaga 3, samt tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering, 

se avtalsbilaga 4.   

Sammanfattning  

Syftet med de genomförandeavtal som har upprättats är att reglera och 

genomföra planerad utbyggnad av radhus och flerbostadshus i enlighet med 

framarbetat förslag till detaljplan för del av Bålsta 2:69 med flera, 

Björkvallen. 

Kommunen ska svara för en del av utbyggnaden av allmänna anläggningar 

inom planområdet. Exploatörerna kommer att stå för utbyggnaden av 

allmänna anläggningar inom exploateringsområdet. En enkel 

kostnadsuppskattning har gjorts. Kostnader bedöms uppgå till ca 29,7 mkr. 

Kommunens intäkter för markförsäljning till BoKlok Mark och 

Exploatering AB och Solfältet Fastighets AB uppgår till ca 11,3 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor   

______________ 
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§ 203 Dnr 2018/00240  

Förnyande av planuppdrag: Detaljplan 440 Väppeby 
7:52 (norra Draget)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förnya planuppdrag gällande DPL 440, 

norra Draget. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 

detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  

Plan- och exploateringsavdelningen fick uppdraget att upprätta detaljplan 

för norra Draget hösten 2017. Uppdraget upphörde att gälla 2019-08-29 då 

detaljplanen inte antagits inom två år. 

Detaljplanen har inte antagits ännu på grund utav att arbetet med att upprätta 

en miljökonsekvensbeskrivning för området har dragit ut på tiden. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är en förutsättning för att kunna anta planen, 

och är i sin tur beroende av en markteknisk undersökning av den före detta 

deponin som finns inom planområdet, samt en riskutredning för potentiell 

grundvattenreserv. Arbetet med att upprätta underlaget till 

miljökonsekvensbeskrivningen pågår nu och bedöms kunna levereras i 

slutet av året. Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms kunna levereras i 

början av 2020. 

Förslag till ny detaljplan var ute på samråd från 21 december 2018, till 21 

januari 2019. Innan planen kan gå vidare till granskning ska 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats, vilken kommer att samrådas 

separat.  

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde för 

ändamålen småindustri, kontor, handel och lager. Utöver markens 

lämplighet för exploatering av verksamhetsmark har återvändsgatan som 

ansluter till området i öst samt det mindre kärret där Större 

vattensalamander vistas beaktats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Samrådshandlingar, plankarta och planbeskrivning  

______________ 
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§ 204 Dnr 2019/00373  

Ansökan om direktanvisning, Bålsta 1:614 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om direktanvisning till Boklok för 

aktuelltområde inom kommunens fastighet Bålsta 1:614. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram 

markanvisningsavtal och planavtal för markanvisningen.   

Sammanfattning  

Boklok har 2019-10-21 inkommit med en ansökan om direktanvisning inom 

kommunens fastighet Bålsta 1:614 parallellt med kraftleden. Boklok vill på 

platsen bygga 52 bostäder.  

Den föreslagna exploateringen bedöms vara ett gott komplement till 

befintlig bebyggelse. 

Exploateringen bedöms bidra till att möta det ökade behov av bostäder som 

utbyggnaden av Logistik Bålsta bedöms medföra.  

Plantsen är idag detaljplanelagd som naturmark varför en by detaljplan 

måste tas fram för området. 

En initial bedömning av förutsättningarna av platsen gör gällande att 

förslaget borde vara möjligt att genomföra och att de frågor som finns 

kommer att behandlas i en kommande detaljplaneprocess.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om direktanvisning   

______________ 
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§ 205 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 

program- och detaljplaneuppdrag daterad den 31 oktober 2019.  

Sammanfattning  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 39 plan- och 

programprojekt. Med en fördelning om 7 hög-, 8 medel-, 16 låg-, 8 

oprioriterade. Under året har hittills tre detaljplaner antagits, med två till på 

väg till beslut under hösten. Under året har även sex nya uppdrag startats, 

med ett till på väg till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Projektprioritering_20191031   

______________ 
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§ 206 Dnr 2019/00335  

Program för kommunens arbete med krisberedskap 
2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022.  

Sammanfattning  

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska Håbo kommun ta fram ett 

styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska antas i kommunfullmäktige senast den 31 december 

under den nya mandatperiodens första år och rapporteras till Länsstyrelsen i 

Uppsala län. 

Styrdokumentet benämns Program för kommunens arbete med 

krisberedskap 2019-2022 i enlighet med gällande riktlinjer för 

styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21  

______________ 
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§ 207 Dnr 2019/00362  

Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag på reviderade regler för 

föreningsbidrag att gälla från 2020-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare regler för föreningsbidrag KS 

2016/00281 nr 88305. Reglerna upphör att gälla 2020-01-01. 

3. Kommunfullmäktige avslår förslaget om att framtida revideringar av 

föreningsbidragen beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog nya regler för föreningsbidrag genom beslut 

2018-10-01 § 98. Kultur- och fritidsförvaltningen har under det knappa år 

som bidragsreglerna funnits upptäckt behov av revidering av reglerna. Syftet 

med revideringen är att underlätta för såväl bidragssökande som för 

bidragshandläggarna. De förändringar som föreslås i bidragsreglerna är dels 

en mer enhetlig struktur för samtliga bidragsformer med nya tydligare 

rubriker, dels tydligare ansökningsdatum och beräknad handläggningstid. 

An-sökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och 

utbe-talningsprocessen. Uppdragsbidraget föreslås göras om för att 

stimulera nya aktiviteter och möjligheter för såväl föreningar som 

kommunen. Nuvarande regler för uppdragsbidraget upplevs som 

svårhanterliga och stämmer inte överens med det faktiska behovet. 

Ansökningsförfarandet är numera helt digitaliserat. Förvaltningen har under 

hösten 2019 även tagit fram digitala redovisningsblanketter för att säker-

ställa uppföljning av bidragen och att eventuellt outnyttjat bidrag betalas 

tillbaka till kommunen. 

Följande uppdateringar och förändringar finns i de föreslagna 

bidragsreglerna: 

• Digitalt ansöknings- och redovisningsförfarande  

• Tydliga ansökningsdatum och beräknad handläggningstid.  

• Nya regler för Uppdragsbidrag  

• Bättre handläggningsform som ger ökad möjlighet till uppföljning  

• Allmän uppdatering av språk och formuleringar och struktur.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår vidare att rätten att fatta beslut om 

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  
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Beslutsunderlag 

Beslut KFN § 76 2019 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 

nr 549, 2019-09-17 

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag, KFN 2019/00132 nr 

548  

Regler för föreningsbidrag antagna 2018-10-01 KS 2016/00281 nr 88305 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kultur- och fritidsnämndens förslag till 

beslut i beslutspunkt 3 ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunfullmäktige ska fatta beslut i 

enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag avseende beslutspunkt 1 

och 2 och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

föreslå att kommunfullmäktige ska avslå kultur- och fritidsnämndens förslag 

avseende beslutspunkt 3 och finner att så sker.  

______________ 
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§ 208 Dnr 2019/00318  

Policy för synpunktshantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för synpunktshantering, att gälla från 

och med 2020-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare policy för synpunktshantering 

(KF 2010-06-14 § 54).   

Sammanfattning  

Som en följd av beslut i kommunfullmäktige 2017 (§ 149) om översyn av 

kommunens samtliga styrdokument samt ändrade rutiner för handläggning 

av synpunktshantering har policyn för synpunktshantering setts över och 

uppdaterats. 

Synpunktspolicyn beskriver kommunens förhållningssätt med en öppen och 

snabb medborgardialog som tillvaratar och bemöter synpunkter som ett led i 

ständiga förbättringar och kvalitetsarbetet. 

Utöver allmän översyn av innehållet, anpassningar till ny mall för 

styrdokument och borttagna anvisningar som idag återfinns 

rutinbeskrivningen är innebörden av policyn oförändrad jämfört med 

tidigare version.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny Policy för synpunktshantering 

Nu gällande Policy för synpunktshantering 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149   

Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet föreslå fullmäktige att Policy för 

synpunktshantering ska börja gälla 2020-01-01.  

______________ 
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§ 209 Dnr 2019/00383  

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar, för Håbo kommuns del, förbundsordning för 

räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för Håbo kommuns del, reglemente för 

direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och reglemente för revisorer 

i Räddningstjänsten Enköping-Håbo.     

Sammanfattning  

Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 

kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. Räddningstjänsten har 

nu tagit fram förslag till ny förbundsordning, samt förslag till nytt 

reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo och förslag 

till nytt reglemente för räddningstjänstens revisorer.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen   

______________ 
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§ 210 Dnr 2018/00470  

Motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare 
miljö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att utreda 

införandet av frukost inför skoldagen.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) föreslår i motionen ”Bättre skolmat och serverad i en 

trevligare miljö” att kommunfullmäktige ska genomföra en satsning på 

bättre skolmat och bättre skolmatsmiljö inom hela skolan under nästa 

mandatperiod, detta i syfte att få en bättre skola och ett bättre näringsintag 

för bättre studieresultat. Vidare föreslås att utreda införandet av frukost inför 

skoldagen.  

Kommunfullmäktige antog 2019-09-30 § 130 en policy för mat och 

måltider. Måltidspolicyn ska fungera som ett stöd för att kvalitetssäkra 

måltidsverksamheten och vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. 

Kvaliteten på maten och måltidsupplevelsen beskrivs som viktiga delar i 

policyn. 

 

Maten som serveras ska stimulera alla sinnen samt vara vällagad, 

näringsriktig, välsmakande och säker. Måltiden ska förmedla matglädje, 

erbjuda variation och utformas utifrån varje målgrupps behov. 

Måltidssituationen ska arrangeras så att den ger ett positivt bidrag till 

gästens/individens fysiska och psykiska välbefinnande samt sociala 

samspel.  

Maten som serveras ska;  
- Förebygga kostrelaterade problem  

- Vara lagad från grunden i största möjliga utsträckning  

- Visa på olika matkulturer där svensk matkultur värnas  

- Tillagas i ändamålsenliga kök, så nära serveringen som möjligt  

- Vara av hög kvalité och i första hand baseras på svenska närproducerade 

råvaror och i möjligaste mån även ekologiska.  

 

Måltiden ska karakteriseras av;  
- Väl använda resurser  

- Samverkan, kunskap och engagemang  

- Ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljö, klimat och hälsa 

 

Måltidssituationen ska präglas av;  
- Delaktighet, respekt och ett trevligt bemötande  
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Enligt måltidspolicyn ska Håbo kommuns kommunala skolor arbeta med 

och genomföra aktiviteter för att uppnå de ovannämnda mål som tas upp i 

policyn.   

 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 

yttrande 2018-10-31 § 108 framkommer att måltiden är en viktig del i 

lärandet men också en förutsättning för att eleverna ska få energi till 

kunskapsinhämtande och en god hälsa. För tillfället är flera av 

grundskolorna i Håbo kommun är under renovering och ombyggnad vilket 

kommer att stärka intentionen med en bra måltidsmiljö. 

Nämnden meddelar att i regel äter eleverna sin frukost hemma och för de 

som idag har behov av att äta frukost på skolan så finns redan den 

möjligheten på alla skolor i samband med fritidshemmets frukost.  

I och med antagandet av en måltidspolicy som medför ett arbete i motionens 

riktning föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionen bifalles. En 

utredning om införande av frukost inför skoldagen bör göras av barn- och 

utbildningsnämnden. Efter dialog med motionären kan utredningen 

fokuseras på om möjligheten till frukost kan tillgängliggöras för alla elever, 

vilket upplägg är då aktuellt, självkostnadspris, ekonomiska konsekvenser 

mm.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden   

______________ 
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§ 211 Dnr 2019/00245  

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen med hänvisning till 

kommunstyrelsens beslut om att teckna hållbarhetslöften i enlighet med 

länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län.      

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslag om att 

samtliga fordon som Håbo kommun införskaffar från 2020 ska vara 

fossilbränslefria. Detta med hänvisning till att kommunen har mål om att 

vara en fossilbränslefri kommun år 2030 samtidigt som andelen fossilfria 

fordon i kommunens organisation har minskat.  

Förvaltningen konstaterar inledningsvis att det finns behov av åtgärder på 

detta område. 

Vidare konstaterar förvaltningen att kommunstyrelsen den 16 september 

fattat beslut om att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan i 

enlighet med länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för 

minskad klimatpåverkan. En av de åtgärder som tecknats avser fossilfria 

fordon.  

Förvaltningen konstaterar avslutningsvis att motionens målsättning om att 

samtliga fordon som införskaffas ska vara fossilbränslefria år 2020 är 

eftersträvansvärd, men svår att uppnå, då det – trots utvecklingen med 

alltfler fossilbränslefria transporter – fortfarande finns specialfordon som 

inte ännu inte finns som elfordon och kommunen ännu saknar möjlighet att 

tanka biogas.  

Därför föreslår förvaltningen att motionen bifalls med ett tillägg att det 

handlar om fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon, enligt 

följande:  

Samtliga fordon av personbilstyp samt lättare transportfordon som Håbo 

kommun införskaffar från 2020 ska vara fossilbränslefria. 

Fler aktiviteter i linje med fossilfria tjänstefordon kommer i och med 

tecknandet av hållbarhetslöftet att utföras under 2019-2022.  

 

Med hänvisning till det beslutade hållbarhetslöftet, vilket pekar i motionens 

viljeriktning, föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen delvis. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte   

______________ 
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§ 212 Dnr 2019/00250  

Motion: Skapande av ett innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.   

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda skapandet 

av ett innovationscenter i enlighet med motionens förslag. Utredningen ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige senast i juni 2020.     

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om skapande av ett 

innovationscenter för miljöföretag. I motionen föreslås att fullmäktige ska 

besluta att utreda om detta är möjligt samt att om utredningen visar att så är 

möjligt genomföra detta tillsammans med Håbo Marknads AB.  

Förvaltningen ser positivt på idén och konstaterar att det givetvis finns en 

hel del som behöver utredas innan man kan avgöra om det går att etablera 

ett innovationscenter i kommunen eller ej. Motionen föreslår ju också just 

att en utredning ska genomföras innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas.  

En utredning av frågan kan självfallet göras. Förvaltningen föreslår därmed 

att motionen ska bifallas genom att kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda skapandet av ett innovationscenter för 

miljöföretag i enlighet med motionens förslag.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14   

______________ 
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§ 213 Dnr 2019/00157  

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till ungdomsrådet för 

yttrande.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. 

Skolpoliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid 

övergångsställen för att bidra till säker passage över vägen.  

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

motionen och anför bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen 

samarbetar med gatu- och parkavdelningen för att säkra kommunens 

skolvägar. Skolvägarna ses över årligen inför skolplaceringarna för att 

säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Mot denna bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen 

ska avslås. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i 

ärendet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet remitteras till ungdomsrådet för 

yttrande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

remittera ärendet till ungdomsrådet för yttrande och finner att så sker.  
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_____________ 

Beslut skickas till 

Ungdomsrådet, för yttrande 
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§ 214 Dnr 2019/00341  

Motion: Trygghetsfilter  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till ungdomsrådet för 

yttrande.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i 

skolelevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens 

nätverk. Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för 

införandet av ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade 

alternativet förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i 

kommande budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material.  

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som 

exempelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. 

Dessa filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller 

liknande.  

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna 

anledning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom 

att exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa 

tillgång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras 

användning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att 

ta med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna 

kan behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock 

givetvis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför 

bedömer förvaltningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer 

begränsa tillgången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet 

med motionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa 

möjligheten för skolorna att använda plattorna i undervisningen. 
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Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen med 

hänvisning till ovan redovisad bedömning och att kommunstyrelsen därmed 

får att utreda möjliga lösningar för ytterligare trygghetsfilter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-28   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet ska remitteras till ungdomsrådet 

för yttrande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet att remittera 

ärendet till ungdomsrådet för yttrande och finner att så sker.  

______________ 

Beslut skickas till 

Ungdomsrådet, för yttrande 
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§ 215 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, genom att 

uppdra till tekniska nämnden att göra en översyn över behovet av trafikljus 

och blinkande skyltar (FIVÖ-system) i Bålsta tätort.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår utplacering 

av trafikljus alternativt blinkande övergångsskylt (FIVÖ-system) vid 

övergångsstället beläget vid Stockholmsvägen 34. Tekniska nämnden har 

yttrat sig över medborgarförslaget och anser att förslaget ska avslås. Som 

skäl för detta anför man följande. 

Det finns inget behov av åtgärder av den typen som föreslås i 

medborgarförslaget. Vid övergångsstället vid Stockholmsvägen 34 bedöms 

såväl skyltning som sikt vara god. Den typ av lösning som föreslås av 

förslagsställaren, ett FIVÖ-system (Förstärkt Information Vid 

Övergångsställen) ingår främst i kommunens arbete med Säkra skolvägar, 

något som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Övergångsstället är inte ett övergångsställe som nyttjas specifikt i syfte att ta 

sig till och från skola. Det finns även risk för att ett FIVÖ-system förlorar 

sitt värde om det ”överanvänds”. Kostnaden för ett FIVÖ-system beräknas 

till ca 65 000 kronor med en årlig servicekostnad på ca 12 500 kronor.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra.     

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde diskuteras möjligheten 

att se över behovet av lösningar i enlighet med medborgarförslagets förslag 

om trafikljus och skyltar i Bålsta tätort som helhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-11-12 

Tekniska nämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att medborgarförslaget delvis ska bifallas 

genom att uppdra till tekniska nämnden att göra en översyn över behovet av 

trafikljus och blinkande skyltar (FIVÖ-system) i Bålsta tätort.  

______________ 
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§ 216 Dnr 2018/00575  

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till tekniska nämndens bedömning.     

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Håbo kommun ska utöka 

belysningen samt ta över ansvaret för belysningsanläggningen inom 

Söderskogens samfällighetsförening. Det är, menar förslagsställaren, idag 

ganska många vägavsnitt som är obelysta, vilket kan innebära en trafikfara.    

I yttrandet från tekniska nämnden förs det fram att samfällighetsföreningen 

idag har ett leasingavtal med One Nordic AB och att detta löper på 30 år 

(tecknat 2001). Detta innebär att Håbo kommun inte kan ta över en 

anläggning då den inte ägs av samfällighetsföreningen. I yttrandet menar 

man vidare att en belysningsanläggning behöver uppfylla den kommunala 

standard som kommunen har i övrigt, vad gäller både material och 

belysningsnivåer.  

Det är också så att det för närvarande pågår en utredning om 

huvudmannaskap inom kommunen där man tittar på vad som ska vara 

kommunens ansvar när det gäller infrastruktur som gator och vägar, 

gatubelysning och lekplatser m m. Det kan konstateras att förhållandena när 

det gäller huvudmannaskap ser väldigt olika ut inom kommunen. Innan 

resultatet av denna utredning föreligger bör inga beslut fattas om 

övertagande av anläggningar som idag har enskilt huvudmannaskap.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår, 

med hänvisning till tekniska nämndens yttrande, att medborgarförslagets 

förslag avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-06-19 

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämndens beslut    

 

______________ 
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§ 217 Dnr 2019/00204  

Medborgarförslag: Uppför gång och cykelväg mellan 
Getbergsvägen och gångvägen vid Furuhäll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag vad 

avser gång- och cykelvägens sträckning från Getbergsvägens anslutning till 

Råbyleden fram till Kalmarleden med hänvisning till tekniska nämndens 

bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av en gång- och cykelväg från Getbergsvägen och med koppling till 

gångvägen vid Furuhäll (Kalmarleden). I dagsläget finns ingen sådan väg 

och boende i området har således ingen säker gång- och cykelväg för att nå 

Kalmarleden. Medborgarförslaget remitterades till tekniska nämnden för 

yttrande. 

Tekniska nämnden ställer sig delvis positiv till medborgarförslaget men 

förordar i första hand en utbyggnad av en gång- och cykelväg utmed hela 

Råbyleden bl a därför att detta blir en viktig länk i kommunens gång- och 

cykelvägnät. I ett senare skede bör en komplettering utmed Getbergsvägen 

ske.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-05-08 

Tekniska förvaltningens förslag Råbyleden 

Medborgarförslagets förslag till sträckning gc-väg 

Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslaget   

______________ 
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§ 218 Dnr 2019/00382  

Attesträtt år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2020 till angivna 

befattningar i bilaga   

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 

transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 

upprätthållas.  

 
Respektive nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och har därmed att säkerställa att bestämmelser enligt 

attestreglemente iakttas. Kommunens nämnder ansvarar för att  

 utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter samt ersättare 

för dessa,  

 upprätthålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande 

namnteckningsprov,  

 det årligen fattas beslut om alla attestanter samt att beslut fattas vid 

varje förändring under året samt  

 antagna regler och rutiner avseende reglementet följs.  

 

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 

kommunstyrelsen och attestanter som utses av kommundirektören. 

 

Förteckningen aktualiseras årligen i berörd nämnd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Attestförteckning KS 2020   

______________ 

 
 
 

 


