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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 25 november 2019, Övergransalen, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Per-Arne Öhman (M) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Marie Nordberg (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Staaf (C), tjänstgör för Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L) 

Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör för Helene Cranser (S) 

Shiva Samadi (S), §§ 268-286 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Peter Kilger (M) 

  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Ida Ingemarsson, kommunikationsstrateg 

Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef §§ 243- 250, 259-286 

Johan Hagland, plan- och exploateringschef, §§ 245-258 

Anton Karlsson, planarkitekt, §§ 245-258 

Martin Wicksell, planarkitekt, §§ 245-258 

Anders Hansson, projektledare, §§ 245-258 

 

  

Justering  

Justerare Sven-Olov Dväring (S), Per-Arne Öhman (M) 

Tid och plats Onsdagen den 27 november 2019, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 243-286 

  

Ajournering § 249, för partiöverläggningar 

§ 258, för lunch 
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§ 243   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Per-Arne Öhman (M) och Sven-Olov Dväring 

(S) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning med nedanstående 

tillägg/ändringar. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att bryta sammanträdet för lunch mellan kl. 

10.45 och 12.00 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen kontrollerar närvaro och utser två justerare att jämte 

ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med nedanstående 

tillägg/ändringar.  

Tillägg/ändring:  

- Tillägg/ändring: Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 

Bålsta, ärendet behandlas som nr. 3 på dagordningen. 

- Tillägg: Organisationsöversyn (Owe Fröjd) 

- Tillägg: Laddstolpar vid simhallen (Fredrik Anderstedt) 

- Tillägg: Ärendehantering i kommunstyrelsen (Agneta Hägglund) 

- Tillägg: Information om Bålsta Centrum och Grosvenor, läggs till som 

punkt 15 i dagordningen   

Beslutsunderlag 

Muntliga anmälningar av ärenden och justerare 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att sammanträdet bryts för lunch och 

spadtag kl. 10.45- 12.00.  

Owe Fröjd (Båp) föreslår att sammanträdet fortsätter fram till kl. 12.00 och 

därefter bryts för lunch.  

Owe Fröjd (Båp) anmäler ärendet Organisationsöversyn till dagordningen. 

Fredrik Anderstedt (S) anmäler ärendet Laddstolpar vid simhallen till 

dagordningen. 

Agneta Hägglund (S) anmäler ärendet Ärendehantering i kommunstyrelsen 

till dagordningen.    
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om sammanträdet kan brytas för 

lunch kl. 10.45 enligt eget förslag eller kl. 12.00 enligt Owe Fröjds (Båp) 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bryta för lunch kl. 10.45.  

Ordförande frågar därefter om justerare kan utses enligt förslag samt om 

dagordningen kan fastställas med tillägg enligt ovan och finner att så sker.  

______________ 
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§ 244 Dnr 2019/00406  

Revidering av Regional utvecklingsstrategi (RUS) - 
information från Region Uppsala, kl. 9.00 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Henrik Andreasson från Region Uppsala närvarar för att informera om 

arbetet med revidering av den regionala utvecklingsstrategin samt vad som 

framkommit hittills samt för att fånga upp synpunkter på de förslag till 

prioriterade områden som framträtt så här långt.  

Kommunstyrelsen lyfter vikten av följande frågor:  

- goda kommunikationer inom länet 

- att utveckla en effektiv och nära vård samt 

- att skapa förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga 

poängteras i det fortsatta arbetet.  

______________ 
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§ 245 Dnr 2015/00283  

Markförsäljning till Benders av kvarter 4 inom Logistik 
Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige godkänner avtalet.   

Sammanfattning  

Benders är en av kommunens största arbetsgivare och genom denna 

markförsäljning möjliggörs deras expansion på orten. 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun har 2015-11-23 beslutat att överlåta ett 

ca 10 ha stort område till Benders för att de ska kunna utveckla sin 

verksamhet i Bålsta. 

2016-08-11 träffades ett ramavtal inför tecknade av genomförandeavtal 

mellan Benders och Håbo kommun där markpriset bestämdes till 100 

kr/kvm. 

Genomförandeavtalet är framförhandlat med utifrån de ramar som 

kommunen i avtalet redan accepterat och därmed bundit sig vid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med Benders för del av Logistik Bålsta kv 4   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut 

föreligger, bifall till förvaltningens förslag och Michael Rubbestads (SD) 

yrkande om avslag på detsamma. Ordförande frågar om kommunstyrelsen 

bifaller eller avslår förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslaget.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot 

beslutet.  

______________ 
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§ 246 Dnr 2019/00254  

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

Kommunstyrelsens 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 senast 

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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 194 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om planuppdrag 

Förstudie 

Beslutsgång 

Efter diskussion förtydligar kommunstyrelsen beslutet så att det framgår att 

detaljplanen ska antas senast 2024 och inte 2024.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Planadministratör, för fakturering 
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§ 247 Dnr 2019/00338  

Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog 

Kommunstyrelsens 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 trafikplatsen. 

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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 195 

Tjänsteskrivelse 

Start-PM 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 248 Dnr 2008/00071  

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

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 196 

Tjänsteskrivelse 

Start-PM Båtsbacken 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(74) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 249 Dnr 2015/00228  

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för omarbetning i enlighet med 

Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkanden.  

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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 198 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Illustrationsplan    

Förslag till beslut på sammanträdet 1 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att utformning av tak, fasadkulör och takkulör ska 

vara lika med befintligt Gästis, fasader skall ha träpanel, och taklutning ej 

under vad nuvarande Gästis har. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande samt att 

fastigheterna ska begränsas till två våningar.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 

avseende fastighetshöjd.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter för överläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds yrkande.  
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Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning 

med hänvisning till Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) 

yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först yrkandet om återremiss 

och frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista 
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§ 250 Dnr 2019/00378  

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. 1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för omarbetning i enlighet 

med Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) yrkanden.   

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 230 000 kr 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 plats, och inga allmänna anläggningar 

ska byggas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 197 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal  

Bilaga 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning 

med hänvisning till Owe Fröjds (Båp) och Michael Rubbestads (SD) 

yrkanden i ärende 2015/00228 (KS 2019-11-25 § 249).  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först yrkandet om återremiss 

och frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.    

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista    
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§ 251 Dnr 2015/00289  

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

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 199 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta 
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Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för 

korrigering av illustrationerna. I andra hand yrkar Michael Rubbestad (SD) 

att ärendet avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att gång och cykelvägen ändrats till stadsgata, eller 

annan väg med motsvarande framkomlighet.  

Beslutsgång 1 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska 

återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.  

Omröstning begärs.    

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för återremiss, 

Nej-röst för att behandla ärendet idag.  

Ja-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), Owe 

Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) 

Med 3 ja-röster och 10 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att behandla 

ärendet idag.  

Beslutsgång 2 

Därefter behandlar ordförande Michael Rubbestads (SD) avslagsyrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår detta yrkande 

och finner att det avslås. 

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe 

Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår Owe 

Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Motivering till Owe Fröjds (Båp) yrkande: 
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Den planerade gång och cykelvägen vore ett allt för stort hinder för 

räddningstjänst och ambulans. 

Räddningstjänstens och Boverkets regler för insatstid i hög byggnad 

kommer troligtvis inte att uppnås, detta utan att man bygger ytterligare en 

brandstation i Bålsta tätort. 

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) och Owe Fröjd (Båp) 

reserverar sig mot beslutet.  

Motivering till Sverigedemokraternas reservation framgår av 

protokollsbilaga 1.      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 252 Dnr 2019/00163  

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

Kommunstyrelsens 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 

KSAU 2019-11-11 § 200 

Tjänsteskrivelse 

Samrådsredogörelse  

Plankarta 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för vidareexpediering 
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§ 253 Dnr 2019/00287  

Exploateringsbudget för Björkvallen 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 201 

Tjänsteskrivelse 

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

24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska avslås  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska avslås 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska bifallas i enlighet 

med arbetsutskottets förslag till beslut eller om det ska avslås i enlighet med 

Michael Rubbestads (SD) och Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen bifaller ärendet.  
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Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska förvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 254 Dnr 2019/00126  

Exploatering, Björkvallen 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 202 

Tjänsteskrivelse 

Genomförandeavtal med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska avslås. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska bifallas i enlighet 

med arbetsutskottets förslag till beslut eller om det ska avslås i enlighet med 

Michael Rubbestads (SD) och Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen bifaller ärendet.  
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Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp) reserverar 

sig mot beslutet.    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska förvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 255 Dnr 2018/00240  

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

Kommunstyrelsens 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. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att framtida möjligheter till Åsledens 

förlängning till Draget, samt framtida möjligheter till ändrad 

motorvägsavfart skall läggas till/förtydligas i detaljplanen.  

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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 203 

Tjänsteskrivelse 

Samrådshandlingar, plankarta och planbeskrivning 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd lämnar följande tilläggsyrkande: Att framtida möjligheter till 

Åsledens förlängning till Draget, samt framtida möjligheter till ändrad 

motorvägsavfart skall läggas till/förtydligas i detaljplanen.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker. Ordförande frågar 

därefter om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande 

och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 256 Dnr 2019/00373  

Ansökan om direktanvisning, Bålsta 1:614 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om direktanvisning till Boklok för 

aktuellt område 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.  

Platsen är idag detaljplanelagd som naturmark varför en 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 204 

Tjänsteskrivelse 

Ansökan om direktanvisning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram mer 

information om vad en markanvisningstävling skulle innebära. I andra hand 

yrkat Michael Rubbestad (SD) att arbetsutskottets förslag ska avslås.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska 

återremitteras, i enlighet med Michael Rubbestads yrkande, eller avgöras 

idag och finner att det avgörs idag.  
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Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller 

bifalla arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Reservation 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) och Owe Fröjd (Båp) 

reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 257 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag 2019-11-11 § 205 

Tjänsteskrivelse 

Projektprioritering 2019-10-31 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 258   

Information om Bålsta Centrum och Grosvenor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Anders Hansson, plan- och exploateringsavdelningen, informerar om status 

för Bålsta Centrum-projektet och Grosvenors arbete med detta. 

Informationen ges på grund av oro för tomma lokaler och brist på 

livsmedelsbutiker i centrum. Det föreslås att Grosvenor presenterar sina 

planer framöver vid kommunstyrelsesammanträdet i februari.  

______________ 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 10.45-12.00 för lunch.      

______________ 
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§ 259 Dnr 2019/00405  

Yttrande på förslag till nytt busslinjenät i Enköpings 
stad 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.   

Sammanfattning  

Region Uppsala (UL) och Enköpings kommun har gemensamt utrett 

kollektivtrafiken vilket resulterat i ett förslag till nytt busslinjenät i 

Enköpings stad. Arbetet påbörjades under 2016. Det främsta syftet är att 

antalet kollektivtrafiksresor ska öka kraftigt. 

Linjenätet i Enköpings stad upplevs idag som begränsat och svårt att förstå. 

Antalet resenärer i kollektivtrafiken är lågt jämfört med andra städer i 

samma storlek. Nuvarande linjenät främjar långa restider vilket innebär låg 

konkurrenskraft mot bilen. 

Förslaget bygger på ett knutpunktsupplägg med takttrafik (fasta minuttal) 

som ger goda förutsättningar för smidiga byten och anpassning till 

tågtrafiken. Det blir färre linjer med samma körvägar och hållplatser i båda 

riktningarna samt en tydligt profilerad stadstrafik som särskiljer sig från 

regionbusstrafiken. Dessutom blir det högre turtäthet. 

Förslaget innebär totalt tre stadsbusslinjer (jämfört med nio idag). 

Tillsammans binder linjerna samman staden och täcker in målpunkter som 

till exempel Enköpings lasarett, Myran, idrottshuset och simhallen. 

Enköpings station blir navet och den naturliga bytespunkten mellan 

stadsbuss, regionbuss och tåg. 

För att skapa en positiv utveckling för den nya stadstrafiken lämnas 

regionbusstrafikens lokala trafikuppdrag och Enköpings station utgör 

ändhållplats för regionbusstrafiken. Istället tar den nya stadstrafiken hand 

om regionbusstrafikens lokala resandeströmmar. 

Yttrande 

Håbo kommun har med stort intresse tagit del av remissmaterialet. 

Förslaget ger goda förutsättningar för resenärer som pendlar till arbete och 

skola däremot är det inte så bra för de resenärer som har behov av närhet till 

hållplats/målpunkt.  

Därför vill Håbo kommun starkt yttra att de goda försättningar för 

kollektivtrafikresande från Håbo kommun till Enköpings sjukhus som finns 

idag inte bör försämras, vilket skulle bli följden av den föreslagna 

förändringen.  
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Idag kan en resenär med rullator resa från Håbo kommun till Enköpings 

sjukhus utan byte av buss, detta är inte längre möjligt i föreslaget 

busslinjenät.  

Konsekvenserna av föreslaget busslinjenät innebär att fordonen måste vara 

anpassade så att de är tillgängliga för alla annars måste hjälp vid bytet kunna 

erbjudas.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remissversion ”Förslag till nytt linjenät i Enköpings stad”, Region Uppsala 

Dnr TSN2019-0076 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att förvaltningens förslag till 

yttrande ska formuleras om så att det framgår att byten av buss på 

sträckningen från Bålsta till lasarettet inte ska behöva ske.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Region Uppsala, region.uppsala@regionuppsala.se (Ange diarienummer 

TSN 2019-0076) 

Plan- och exploateringsavdelningen för kännedom 

 

 

 

mailto:region.uppsala@regionuppsala.se
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§ 260 Dnr 2019/00336  

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende beslutspunkt 

1 (skattesats), 2 (driftbudgetram för revisionen) och 5 (anslag till 

räddningstjänsten). Övriga beslutspunkter i ärendet återremitterades och 

behandlas nu av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 

3. Beslutspunkten utgår, då den återremitterats av kommunfullmäktige 

bland annat i avvaktan på ny utredning avseende kostenheten.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

4. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191 

tkr till nämnder och styrelser enligt följande  

 

Kommunfullmäktige 1 514  

Stöd till politiska partier 1 050  

Valnämnd 23  

Revision  1 311 

Räddningstjänst 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse 94 234  

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 582 258 

Vård- och omsorgsnämnd 303 866 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

 

6. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396 

649 tkr, enligt följande 

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 153 836 
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Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning 

omsättningstillgångar 151 815 

 

7. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål 

8. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att 

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som 

förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av 

kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när 

behov av upplåning uppstår  

11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

12. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader 

13. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB 

enligt lagstiftningen om allmännyttan.  

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då 

kommunen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande 

verksamhetsanalyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett 

underlag till de förtroendevalda. Den 12 september anordnades en 

budgetkonferens där kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras 

och diskuteras. Den politiska beredningen pågick fram till oktober, 

förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till förfogande i 

beredningsarbetet. 
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Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt 

budgetförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst 

utifrån ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika 

fastighetsgrupper. Vissa nämnder har fått ökade kostnader och andra 

minskade, och budgetramen justeras med motsvarande belopp, total 

omfördelning mellan nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att 

budgetförslaget som presenterades på kommunstyrelsens arbetsutskott 

skiljer sig från detta dokument, på grund av dessa justeringar. 

Räddningstjänstens budget har minskats med 82 000 kronor till belopp 

enligt samrådet och budgeten har lagts till kommunstyrelsen. Ofördelade 

kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidigare förslag har 

omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig 

lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till 

kommunstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 

miljoner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 

Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 173 

334 tkr och för taxe- finansierade verksamheter till 71 500 tkr. Investeringar 

inom exploateringsverksamhet beräknas till 151 815 tkr. Totalt beräknas 

investeringsbudgetramar för år 2020 till 396 649 tkr. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 156 

miljoner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ 

realisationsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som 

uppstår för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 

kommer till skillnad från tidigare år att beslutas av 

kommunfullmäktige löpande under året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 
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Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2019-11-04 § 151  

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande kommentarer 

Socialdemokraternas reviderade förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inför sammanträdet föreligger följande budgetförslag: Håboalliansens 

budgetförslag, Socialdemokraternas budgetförslag, Vänsterpartiets 

budgetförslag och Sverigedemokraternas förslag till ramverk för god 

ekonomisk hushållning.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar:  

1. Att kommunstyrelsen med stöd av Kommunallagen Kap. 11 § 11 föreslår 

att Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut, § 151 om sänkt 

skattesats 

2. Att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 2019 års 

nivå, det vill säga oförändrad skatt. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas ramverk för 

god ekonomisk hushållning.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande samt till 

Socialdemokraternas förslag till budget. Agneta Hägglund (S) yrkar vidare 

att punkt 3 (omorganisation av kosten) utgår då den återremitterats i väntan 

på utredning.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att investeringsbudgeten höjs till 1,5 Mkr 

igen avseende solceller.  
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Beslutsgång 1 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) behandlar först Agneta Hägglunds (S) 

yrkande om att beslutspunkt 3 ska utgå. Ordförande frågar om 

kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande avseende 

beslutspunkt 3 och finner att så sker.   

Ordförande behandlar därefter Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe Fröjds 

(Båp) yrkande om skattesats och finner att yrkandet avslås. Omröstning 

begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats, Nej-röst för avslag på detsamma. ¨ 

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.  

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster och 2 som avstår avslår kommunstyrelsen 

Owe Fröjds (Båp) yrkande om skattesats.  

Beslutsgång 2 

Därefter behandlar ordförande Michael Rubbestads (SD) yrkande om bifall 

till Sverigedemokraternas ramverk för en god ekonomisk hushållning. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår detta och finner 

att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Därefter behandlar ordförande Agneta Hägglunds yrkande om bifall till 

Socialdemokraternas driftbudget. Ordförande frågar om kommunstyrelsen 

bifaller eller avslår Socialdemokraternas budgetförslag och finner att 

förslaget avslås.  

Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller eller avslår 

Håboalliansens förslag till driftbudget och finner att kommunstyrelsen 

bifaller förslaget.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 2  

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

Håboalliansens budgetförslag, Nej-röst för avslag till detsamma.  
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Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.   

Med 6 ja-röster, 5 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunstyrelsen 

Håboalliansens budgetförslag.  

Beslutsgång 3 

Därefter prövar ordförande frågan om investeringsbudgeten Ordförande 

frågar om kommunstyrelsen bifaller föreslagen investeringsbudget med 

Lars-Göran Bromanders (S) ändringsyrkande och finner att så sker.  

Avslutningsvis behandlar ordförande Beslutspunkterna 7-13. Ordförande 

frågar om kommunstyrelsen bifaller punkterna och finner att så sker.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet 

avseende skattesats. 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot 

beslutet avseende Sverigedemokraternas förslag till ramverk. 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) reserverar sig mot beslutet avseende 

Socialdemokraternas driftbudgetförslag.  

______________ 
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§ 261 Dnr 2019/00335  

Program för kommunens arbete med krisberedskap 
2019-2022 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 206 

Tjänsteskrivelse 

Program för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022, daterat 

2019-10-21 

______________ 
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§ 262 Dnr 2019/00318  

Policy för synpunktshantering 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 208 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ny Policy för synpunktshantering 

Nu gällande Policy för synpunktshantering 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-12-04 § 149 

______________ 
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§ 263 Dnr 2019/00362  

Revidering av regler för föreningsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens 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. 

Ansökningsdatum har anpassats för att korrelera med handläggnings- och 

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

framtida revideringar av regler för föreningsbidrag överförs till Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 207 

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 

______________ 
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§ 264 Dnr 2019/00383  

Förbundsordning och reglementen, Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

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

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 209 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagen förbundsordning och föreslagna reglementen 

______________ 
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§ 265 Dnr 2019/00363  

Nytt samverkansavtal och reglemente för 
gemensamma lönenämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Salems kommun ska från och med den 1 januari 2020 ingå i gemensam 

lönenämnd med Håbo kommun och Trosa kommun. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den 

gemensamma lönenämnden.  

3. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för den 

gemensamma lönenämnden.  

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i 

respektive kommun fattar motsvarande beslut.  

Sammanfattning  

Håbo kommun och Trosa kommun har sedan den 1 oktober 2005 en 

gemensam lönenämnd. Håbo kommun är värdkommun och den 

gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.  

Lönenämnden har sedan lång tid tillbaka önskat att ytterligare kommun ska 

ansluta sig till befintligt samarbete. Detta för att den gemensamma 

löneadministrationen med fysisk placering och arbetsgivaransvar i Håbo 

kommun ska göras ytterligare effektiv och minska sårbarheten. Samtidigt 

önskas större volym för gemensamma framtida investeringar så att 

kommunerna kan upprätthålla en modern lönehantering. Frågan om utökad 

lönesamverkan har tidigare beslutats av fullmäktige, 2019-04-01, § 48.  

Från och med januari 2020 föreslås att Salems kommun ansluts till den 

gemensamma lönenämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag POF 2019-11-12 § 45 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till nytt reglemente 

Förslag till nytt samverkansavtal 

______________ 
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§ 266 Dnr 2019/00345  

Granskning av internkontroll avseende hantering av 
bisysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

granskning av den interna kontrollen i hanteringen av anställdas bisysslor 

avseende 2018. De konstaterar att kommunstyrelsen inte har säkerställt en 

tillräcklig och fungerande intern kontroll av detta. 

Revisorerna konstaterar att andelen anställda med en bisyssla är 14 %. 

Bland de sysselsättningar i kommunen där det är vanligast med en bisyssla 

finns familjebehandlare, driftarbetare, arbetsledare, avdelningschef och 

musiklärare. Musiklärare är en personalkategori som ofta har 

deltidsanställning. 

Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid 

sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Det kan 

innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver 

egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Det är utan betydelse om 

bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.  

För att säkra en bättre hantering i fortsättningen har förvaltningen tagit fram 

ett förslag till komplettering av gällande rutin. 

Revisionsrapporten är översänd till kommunstyrelsen för yttrande senast 

den 31 december 2019. 

Yttrande 

Som huvudregel gäller att bisyssla är tillåten. 

Förtroendeskadliga bisysslor är dock enligt lagen om offentlig 

anställning LOA aldrig tillåtna. Arbetshindrande och 

konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtalet allmänna 

bestämmelser AB, som anger arbetstagarens uppgiftsskyldighet 

och arbetsgivarens möjlighet att förbjuda bisysslan om den 

bedöms olämplig. Bedöms en bisyssla vara otillåten ska 

arbetstagaren erhålla skriftlig motivering. Om arbetstagaren inte 

lämnar korrekta uppgifter till arbetsgivaren innebär det ett brott 

mot anställningsavtalet som kan medföra arbetsrättsliga 

konsekvenser. 
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Styrdokument 

Den tidiga beslutade policyn beträffande bisyssla KS 2009/54 nr 2009.612 

har omarbetats till riktlinjer för arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, bisyssla 

KS 2018/00753 nr 86447 beslutat KS 2019-09-16 § 194. Där står att chef 

ska medvetandegöra medarbetarna om skyldigheten att anmäla bisyssla på 

avsedd blankett. Medarbetaren är skyldig att anmäla sin eventuella bisyssla 

på avsedd blankett.  

Dessa riktlinjer kompletteras med en mer detaljerad information till personal 

och chefer gällande den praktiska hanteringen. 

Förslag till komplettering av gällande rutin 

 Nya chefer informeras om kommunens rutin kring bisyssla. 

 Rutinen för bisyssla skrivs in i handboken för kompetensbaserad 

rekrytering. 

 Vid nyanställning och i samband med påskrift av 

anställningsavtal ska rekryterande chef överlämna blankett gällande 

bisyssla till den blivande arbetstagaren att besvara och underteckna.  

 Vid de årliga medarbetarsamtalen eller vid andra 

tillfällen undersöker ansvarig chef om bisyssla 

tillkommit, kvarstår eller om arbetstagaren har för avsikt 

att skaffa bisyssla under kommande år. Förändringen 

dokumenteras på därför avsedd blankett avseende 

bisyssla. 

 Delegationsordningen anger vem som har rätt att 

fatta beslut om förbud mot anmäld bisyssla. Beslut om 

att anmäld bisyssla inte är förenligt med anställningen i 

kommunen ska vara skriftlig med motivering till den 

anställde.  

 Kopior på beslut av beviljade och avslagna bisysslor skickas 

kontinuerligt till personalchefen. Upphör bisysslan meddelas det till 

personalchefen.  

 Personalavdelningen sammanställer alla anställdas beviljade och 

avanmälda bisysslor.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag POF 2019-11-12 § 44 

Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapport- Granskning av intern kontroll avseende hantering av 

bisysslor  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 
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§ 267 Dnr 2018/00470  

Motion: Bättre skolmat, och serverad i en trevligare 
miljö 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 210 

Tjänsteskrivelse 

Motion  

Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 

______________ 
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§ 268 Dnr 2019/00245  

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 211 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Fossilbränslefria transporter 

Beslut om hållbarhetslöfte 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut.  

______________ 
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§ 269 Dnr 2019/00250  

Motion: Skapande av ett innovationscenter för 
miljöföretag 

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 212 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-06-14 

______________ 
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§ 270 Dnr 2018/00875  

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över andra alternativ 

till hastighetsbegränsande åtgärder på platsen.  

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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 215 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-11-12 

Tekniska nämndens yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för att se över andra 

alternativ till hastighetsdämpande åtgärder på platsen, vilket föreslås i slutet 

av medborgarförslaget.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  
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Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand återremiss enligt Owe Fröjds 

(Båp) yrkande och i andra hand att medborgarförslaget ska bifallas genom 

att hastighetsdämpande åtgärder görs på platsen.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska återremitteras i 

enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande eller om ärendet ska behandlas idag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslut skickas till 

Uppdragslista 

Kansli 
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§ 271 Dnr 2018/00575  

Medborgarförslag: Gatubelysning i Söderskogen 

Kommunstyrelsens förlag 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 216 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2018-06-19 

Tekniska nämndens yttrande 

Tekniska nämndens beslut 

______________ 
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§ 272 Dnr 2019/00204  

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

Kommunstyrelsens 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 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 217 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-05-08 

Tekniska förvaltningens förslag Råbyleden 

Medborgarförslagets förslag till sträckning gc-väg 

Tekniska nämndens yttrande över medborgarförslaget 

______________ 
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§ 273 Dnr 2019/00382  

Attesträtt år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

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

befattningar i bilaga.    

2. Kommunstyrelsen beslutar att det av attestförteckning och protokoll ska 

framgå vilken verksamhet kontona i attestförteckningen avser.   

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunens 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. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att attestförteckningen skulle 

kompletteras med vilken verksamhet kontona avser och detta ska tydligt 

framgå i protokollet. En reviderad attestförteckning biläggs därför 

protokollet i bilaga 2.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-11-11 § 218 

Tjänsteskrivelse 

Attestförteckning KS 2020 
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Beslutsgång 

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att det tydligt behöver framgå i 

protokollet vilka konton som beslutet gäller.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen 
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§ 274 Dnr 2019/00389  

Fyllnadsval till uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika 
krisledningsnämnden) och personal- och 
förhandlingsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Helene Zeland Bodin (C) till ny ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika krisledningsnämnden) i Leif 

Zetterbergs (C) ställe. 

2. Kommunstyrelsen utser Helene Zeland Bodin (C) till ny ledamot i 

personal- och förhandlingsutskottet i Leif Zetterbergs (C) ställe.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-04 § 163 att entlediga Leif 

Zetterberg (C) från uppdrag i kommunstyrelsen och därmed förenade 

uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och 

förhandlingsutskottet. Kommunstyrelsen har därmed att förrätta fyllnadsval 

till posterna i kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och 

förhandlingsutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även kommunens 

krisledningsnämnd.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) lämnar muntlig nominering vid sammanträdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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§ 275 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad analys 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsverksamheten i Håbo 

kommun organiseras under kommunstyrelseförvaltningen från 1 januari 

2020, med följden att Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras.     

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå under 

kvarvarande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, till Håbo 

kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan ske direkt 

via kommunstyrelsen eller genom utskott under Kommunstyrelsen. 

Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 
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Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lotsfunktionalitet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211      

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Owe Fröjd (Båp) yrkar 1. Att bolaget inte avvecklas 2. Att rekommendera 

Majoriteten och MP att tillsätta en ordförande och ledamöter som har de 

kompetenser som PwC föreslog i sin tidigare rapport. 

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

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

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut 

föreligger - bifall till förvaltningens beslut eller avslag på detsamma. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förvaltningens 

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

förvaltningens förslag, nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), 

Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen förvaltningens 

förslag.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 276 Dnr 2019/00288  

Revidering av ägardirektiv Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner revidering av ägardirektiv för Håbo 

Marknad AB enligt bilaga, ”Förslag till Ägardirektiv 2019”.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har att anta reviderade ägardirektiv för Håbo Marknad 

AB. Bolaget är organ för kommunal verksamhet och således underordnat 

kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunen utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 

förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

företagspolicy.  

De förändringar i förslaget som gjorts samt alternativ till reviderat 

ägardirektiv, gentemot nu gällande ägardirektiv, specificeras i separat 

bilaga, ”Förändringar specificerade”. Föreslagna förändringar gäller punkt 

5, Bolagets Verksamhet. Här preciseras även alternativen A och B enligt 

nedan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 

Protokollsutdrag 2019-09-30 § 134 

Specificering förändringar ägardirektiv 

Ägardirektiv 2019 Håbo Marknads AB 

Ägardirektiv HMAB, antagna      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ A 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ A 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ B 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens förslag alternativ A eller 

förvaltningens förslag Alternativ B och finner att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att bifalla alternativ B.  
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Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 277 Dnr 2019/00407  

Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram en strategisk 

handlingsplan för säkerhet och trygghet att implementera i vårt 

samhällsbyggande.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) anför följande: Utifrån vårt fokusområde 

Samhällsbyggnad så initierar Håboalliansen att förvaltningen tar fram en 

strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet - att implementera i vårt 

samhällsbyggande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med det egna förslaget och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Säkerhetssamordnare 

Uppdragslista 
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§ 278 Dnr 2019/00372  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-11-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll   

Sammanfattning  

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25 

 Minnesanteckningar från gemensamt presidiemöte 2019-10-29 

KHR, KPR 

 Styrelsemöte HMAB 2019-11-07 bilaga 2 

 Protokoll Styrelsesammanträde HMAB 2019-11-07 

 Protokoll Styrelsesammanträde HMAB 2019-11-05 

 Protokoll Styrelsesammanträde HMAB 2019-10-08 

 Protokoll Styrelsesammanträde HMAB 2019-09-11 

 Protokoll Styrelsesammanträde HMAB 2019-08-30 

 Protokoll extra Styrelsesammanträde HMAB 2019-08-13 

 Protokoll Håbohus 2019-09-19 

 Protokoll Håbohus 2019-10-31  

 Minnesanteckningar från gemensamt presidiemöte med KHR 

och KPR   

Beslutsunderlag 

Protokoll enligt ovan   

______________ 
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§ 279 Dnr 2019/00370  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen     

Sammanfattning  

 Sammanfattning GSV resultat 

 Stöd till grannsamverkan 2019-2020 

 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i 

Föräldraledighetslagen 

 Gyllene koppen, Sveriges förenings vänligaste kommun år 

2019.  

 Överenskommelse Regionalt forum   

 Inbjudan till medlemssamråd, samordningsförbundet Uppsala 

län, inklusive bilagor     

Beslutsunderlag 

Enligt ovan     

______________ 
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§ 280 Dnr 2019/00371  

Redovisning av Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut    

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2019-10-11 – 2019-11-15 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

 Kommunstyrelsens förvaltning 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Bygg- och miljöförvaltningen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Tekniska förvaltningen 

Övriga delegationsbeslut enligt delegeringslista 2019-11-18  

Delegationsbeslut avseende upphandling enligt särskild förteckning   

Beslutsunderlag 

Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

Delegationsbeslut för upphandlingsenheten  

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2019-10-11 – 

2019-11-15      

______________ 
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§ 281 Dnr 2019/00088  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om följande:  

Organisationsförändringar Samhällsbyggnad 

Förslag till samhällsbyggnadsförvaltning bestående av plan och exploatering 

och delar av tekniska förvaltningen kommer i vår.  

Ledning och styrning 

Värdegrundsarbete sätts i slutet av året, rullar sedan ut i organisationen.   

Trygghetsskapande åtgärder 

K5 Är stängt för närvarande på grund av oroligheter i centrum. Arbete för 

att stävja oroligheterna sker.  

Skokloster 

Frågan om cykelväg mellan Skokloster och slottet väckt igen. Avsikten är 

nu att skapa en cykelväg längs vägen samt en tillgänglighetsanpassad 

naturstig genom skogen.  

Mattias Jonsgården, lokalförsörjningschef, informerar om följande:  

Lokalförsörjning 

Information ges om hanteringen av pågående några 

lokalförsörjningsprojekt; Viby förskola, Skogsbrynets förskola och 

Futurum.  

______________ 
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§ 282 Dnr 2018/00107  

Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson, kommundirektör, informerar om följande:  

Företagsetableringar 

Avtal med Benders är klart, förhandlingar med Kilenkrysset om Dragelund 

pågår. Högt tryck på Dragetområdet.  

Träffpunkt upphandling 

Träffpunkt upphandling har införts på företagarföreningarnas initiativ och 

kommunen delaktig. Vid träffarna diskuteras bland annat upphandlingar 

som är på gång och hur mindre företag kan samordna sig för att delta i 

upphandlingar.   

______________ 
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§ 283 Dnr 2019/00402  

Ekonomisk återrapportering 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ekonomichef Vipul Vithlani lämnar ekonomisk återrapportering 

(delprognos per sista oktober) i enlighet med beslut på kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-10-21, enligt vilket ekonomisk återrapportering ska 

lämnas vid varje kommunstyrelsesammanträde.  

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) vill att det antecknas till protokollet att hon noterar det 

allvarliga ekonomiska läget.  

______________ 
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§ 284 Dnr 2019/00416  

Organisationsöversyn 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår förslaget.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) anför följande:  

På förslag av ordföranden flyttas lunchen fram med 1 timme och 10 

minuter, detta då hon inte kan närvara på kommunstyrelsemötet på grund 

av, enligt mig, oviktiga skäl. 

Då det till synes saknas förtroende från kommunstyrelsens ordförande att 

låta kommunstyrelsens vice ordförande, alternativt åldermannen, att leda 

kommunstyrelsen vid sin egen frånvaro på möten föreslår jag: 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta bort 

funktionen/rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen då den inte 

behövs.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 

eller bifaller förslaget och finner att det avslås.  

______________ 
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§ 285 Dnr 2019/00417  

Laddstolpar vid simhallen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att återkomma med 

mer information i ärendet.  

Sammanfattning  

Laddstolpar: Fredrik Anderstedt (S) om väcker frågan om tidigare fattat 

beslut (KS § 229 2016-11-21) avseende laddstolpar för snabbladdning, 

vilket ännu inte har verkställts. Frågan är om beslutet ska kvarstå eller 

upphävas med tanke på att flera andra aktörer nu sätter upp laddstolpar. 

Information ges från Lars-Göran Bromander (S) om att upphandling av 

laddstolpar nu har genomförts eller är på gång att genomföras.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Uppdragslista 

Kommundirektör 
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§ 286 Dnr 2019/00418  

Ärendehantering i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.    

Sammanfattning  

Agneta Hägglund väcker frågan om ärendehanteringen i kommunstyrelsen, 

då flera ärenden vid dagens sammanträde inte har passerat vare sig 

rådsberedning eller arbetsutskott utan gått direkt till kommunstyrelsen. 

Diskussion om rådsberedningens innebörd förs och vikten av god dialog 

innan sammanträdena poängteras.  

______________ 

 
 
 

 



RESERVATION SVERIGEDEMOKRATERNA 

Ärende 8. Granskning av detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 med fler 

2019-11-27 

Sverigedemokraterna i Håbo reserverar sig mot beslutet om bifall av förslaget i sin helhet. 

Vi har sedan första dagen då denna exploatering diskuterats ställt oss positiva till att ersätta silon mot 

en byggnad med bostäder på samma höjd. Detta då det inte blir en ”ny” byggnad utan en som ersätter. 

Ett landmärke byts bara ut mot ett annat. 

I det förslag som nu bifölls har inte bara silon bytts ut utan även kompletterats med ett antal fler 

höghus, detta är något som Sverigedemokraterna aktivt arbetar för att motverka. Antalet våningar på 

ett hus skall alltid hållas så lågt som möjligt och om det inte går att hålla ner våningsantalet pga. 

ekonomiska incitament bör fastigheten inte byggas alls. 

Vidare menar vi att den grafiska illustration som skall gå ut på granskning inte motsvarar den politiska 

majoritetsviljan och av den anledningen bör ritas om. Vi kan konstatera att vi inte fick stöd för detta 

vilket antingen innebär att övriga partier antingen inte har någon åsikt om byggnadernas utformning 

alt anser att nuvarande förslag har en utformning de stödjer och anser passar vår kommun. 

Sverigedemokraterna mening är att uppförda byggnader i Håbo skall vara vackra att se på, inte se ut 

som taget ur ett slumområde i ett utvecklingsland. 

Vårt förslag till beslut var således att dels minska ned antalet höghus till endast ett samt att rita om 

förslaget så det stämmer överens med hur majoriteten anser att Håbo skall gestaltas. Då vi inte erhöll 

stöd på någon av dessa punkter väljer vi att skriftligt reservera oss mot beslutet då vi är övertygade om 

att beslutet inte bara går emot Sverigedemokraternas vilja utan även en majoritet av våra invånare. 

Sverigedemokraterna Håbo 

Protokollsbilaga 1, 
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Attestförteckning

Kommunstyrelsen
Gäller 2020-01-01--2020-12-31
Rev datum: 2019-11-26

Attesträtt beslutad av nämnd/styrelse
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns Befattning Namn

kr per faktura
11100 10100 Kommunfullmäktige 500 000 Kommunfullmäktiges ordf Björn Erling

11000 Stöd politiska partier
11200 10200 Valnämnd 500 000 Valnämndens ordf Bertil Brifors
12000 12000 Revision 500 000 Revisionens ordf Inger Kölestam
13000 103xx KS inkl utskott 2 000 000 Kommunstyrelsens ordf Liselotte Grahn Elg

108xx Handikapp- och pensionärsråd
13410 Vigselavgift

10000-99999 10000-99999 30 000 000 Kommundirektör Tobias Arvidsson

Gäller 2019-01-01--2019-12-31
Attesträtt beslutad av kommundirektör
Ansvar Verksamhet Beloppsgräns, Befattning Namn

kr per faktura
Kommundirektör
13100 13500 Medlemsavgifter 30 000 000 Kommundirektör Tobias Arvidsson

13600 Vänortsverksamhet
139xx Gemensamma projekt
22000 Näringsliv/HMAB
26310 Ung och hälsa
27000 Räddningstjänsten Enköping Håbo
27500 Säkerhet och krisberedskap
92000 Kommundirektör

Kommundirektören har även attesträtt för nedanstående ansvar och verksamhet

Plan- och exploateringsavdelning
13013 24990 Exploatering gata 5 000 000 Plan- och exploateringschef

25090 Exploatering park
76590 Exploatering VA
99170 Fastighetsförsäljning
9918x Exploatering markförsäljning

13200 2151x Plan- och exploateringsavdelning
25500 Energi- o klimatrådgivning
26350 Naturvård
81050 Arrendeverksamhet

Kansli- och kvalitetsavdelning
1121 13200 Allmänna val 500 000 Chef kansli och juridik Caroline Löf
1342 13800 Nämndadministration

92700 Kansli och kvalitet

Personalavdelning
13430 92200 Personalavdelning 500 000 Personalchef Marisa Lindblom

92230 Löneenhet
92270 Korttidssjukfrånvaro

Johan Hagland
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Ekonomiavdelning
13431 92100 Ekonomiavdelning 30 000 000 Ekonomichef Vipul Vithlani

92500 Försäkringar
99xxx Finansförvaltning

Ekonomichefen har även attesträtt för nedanstående ansvar och verksamhet
1345 92300 Upphandling 500 000 Upphandlingschef Ulla Hannegård

Kommunikationsavdelning
1346 92800 Kommunikationsavd 500 000 Kommunikationschef Karin Andersson-Lundkvist
Kommunikationschefen har även attesträtt för nedanstående ansvar och verksamhet
1347 92900 Kontaktcenter 500 000 Enhetschef kontaktcenter Domenica Gerlach

IT-avdelningen
1348 92400 IT-avdelning 500 000 IT-chef Håkan Tapani

Datum: Delegerat av:
Kommundirektör
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