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§ 176 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande 

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

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

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

Tillägg 

- Information från HR-chef med anledning av nytt avtal för kommunal 

Ändringar 

Punkten ”Information från HR-chef med anledning av nytt avtal för 
Kommunal” behandlas som punkt 2 på dagordningen.  

Dagordningens punkt 10 "Biblioteksplan" dras ur och behandlas vid senare 
sammanträde med arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendet ”Information från HR-chef med 
anledning av nytt avtal för Kommunal” samt föreslår att ärendet om 
biblioteksplan dras ur för sambehandling av senare kommande ärende om 
Hållbara Håbo.  

______________ 
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§ 177 Dnr 62731  

Information från HR-chef med anledning av nytt avtal 
för kommunal  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
HR-chef Andreas Nyhus informerar om nytt kollektivavtal för Kommunal. 
Avtalet med kommunal blev klart i tisdags (utgör 40-45 % av kommunens 
medarbetare). Avtalet medför att alla månadsanställda ska erhålla en 
engångsutbetalning om 5 500 kr för en heltidstjänst i december månad. 
Utöver detta ska en löneöversyn erhållas från och med 1 november 520 kr 
plus extra tillägg för särskilt yrkesskickliga. Detta påverkar budgeten för 
kommunen.  

Vidare lämnas information om avtalet för Vision/SSR/Ledarna. Avtalet 
gäller retroaktiv lönesättning för 2020 års löner och är ett sifferlöst avtal.  

Läget i Håbo 

Kommunals avtal sätter tidspress på chefer och personalavdelningen. Det 
kommer bli en betydande kostnadsökning. Analys presenteras längre fram.  

Ledarnas löner är felaktigt utbetalade vid lönekörningen i maj, då löneavtal 
ej var klart. Det är oklart hur detta kommer att tas emot av förbundet. 
Förvaltningen har haft olika förutsättningar gällande att hålla lönesamtal.  

Hök T, lärarna och vårdförbundet är slutförda sedan 1 april.  

Vad gäller kommunens centrala lönesatsningspott konstateras en brist på 
politisk förankring. Den centrala lönesatsningspotten behöver ligga centralt. 
Tidigare personalchefen fick ta del av den största lönesatsningen 2020.  

Personalavdelningens fokus kommande 8 månader:  

- Arbetsmiljöprojekt - kommunen brister i arbetsmiljöfrågor och 
ansvarsfördelningen kring detta. Avdelningen arbetar för att göra ett omtag 
kring situationen.  
- Nytt lokalt samverkansavtal 
- Lönesamverkan 
- Digital friskvård 
- Implementering av ny personal- och chefshandbok 
- Medarbetarundersökning genomförs under kvartal 1 2021 

______________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 178 Dnr 2020/00302  

Ansökan om planbesked för Brunnsta 3:47 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen avser att pröva en förändring 
av markanvändning för del av Brunnsta 3:47 genom planläggning.  

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 12 000 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.   

Sammanfattning  
Fastighetsägaren till Brunnsta 3:47 har inkommit med en ansökan om att 
ändra gällande detaljplan för del av fastigheten. Där sökande önskar ändra 
användningen från naturmark till bostadsmark, för en villatomt.  

Kommunen har sedan tidigare lämnat flera positiva planbesked för liknande 
omvandling av små områden av naturmark. Förvaltningen bedömer det 
problematiskt med en fortsatt styckevis omvandling. Där konsekvenserna 
som helhet blir svåra att överblicka, för kommunen och för boende i Krägga. 

Aktuell fastighet delar till stor del förutsättningar med övriga områden. 
Naturmarken har ett värde i sig, och är del av ett huvudstråk av skogsmark. 
Vidare är det inte ekonomiskt lämpligt att ändra detaljplan endast för att 
möjliggöra en bostad.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen att 
lämna positivt planbesked, istället för negativt i enlighet med förvaltningens 
förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Förstudie   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att Kommunstyrelsen ger besked att kommunen 
avser att pröva en förändring av markanvändning för del av Brunnsta 3:47 
genom planläggning (positivt planbesked). 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om 
positivt planbesked.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om 
positivt planbesked.  
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Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande om 
positivt planbesked.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla ansökan om planbesked och finner att så sker.  

______________ 
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§ 179 Dnr 2020/00168  

Planbesked gällande, Krägga 1:264 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar ett positivt planbesked om planarbete för 
ändring av gällande detaljplan nr 392, Fågelsången östra. Planändringen 
bedöms kunna leda fram till en antagen ändrad detaljplan i 1:a kv 2021. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 20 000 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa (KF 2019-05-06) 

3. Kommunstyrelsen ger Plan- och exploateringsavdelningen planuppdrag 
för ändring av detaljplan 392 för Krägga 1:264 

4. Kommunstyrelsen beslutar att med ett begränsat planförfarande samråda 
om förslaget till ändring.  

Sammanfattning  
Planbesked som svar på ansökan om planbesked som inkom 2020-05-04 för 
ändring av planbestämmelse om högsta byggnadshöjd i gällande detaljplan 
nr 392 för att kunna bebygga området med småhus i två våningar. 

Detaljplan nr 392 för Fågelsången Östra antogs av KF 2010-06-14 och vann 
Laga Kraft 2010-07-28 med en genomförandetid av 10 år från detta datum. 
(se bilaga 1) 

Det aktuella planområdet är ännu inte exploaterat men är en del av 
ursprungligen fastighetsbolagets Krägga Properties utveckling av 
herrgårdsområdet med småhusbebyggelse där delarna norr om Herrgården 
nyligen färdigställts med friliggande och självbyggda småhus.  

Sökanden, OBOS Bostadsutveckling AB avser att bebygga resterande 
planområden kring Krägga Herrgård med friliggande småhus och parhus. 
(se bilagor nr 2 o 3)  

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

______________ 
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§ 180 Dnr 2020/00177  

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, 
Bovieran och MacFreeze  

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

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom 
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB 
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18. 

Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd. 
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under våren 2021.  

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 
och cykelvägar, planteringar, belysning). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten) 

Tidplan 

Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska 
slutföras till sommaren 2021.  

Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB 
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443) 
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande 
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet har 
påbörjats med stöd av det avtal som kommunen och MacFreeze avtal 
tecknat i juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd 
senast 2021-03-01 (godkänd besiktning). 

Kommunen har önskat forcera utbyggnaden redan innan detaljplanen har 
vunnit laga kraft för att möjliggöra uppförandet av Bovieran. På grund av 
mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av allmän plats och 
delar av kvartersmarken samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att 
hela genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker 
uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo 
kommun utan ersättning. 
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Exploateringsbudget 

Projektbudget 

Hela projektet förväntas ge ett resultat på 10,8 Mkr. 

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning 
och park).  Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.  

Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp 

Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VA-
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom 
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 8,2 
Mkr. 

Försäljning mark 

Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB (del av 
fastighets AB Balder) samt MacFreeze AB. Det finns ingen bokfört värde 
på marken och realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 17,5 
Mkr. 

Finansiering och upplåningsbehov 

Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive 
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar 
således hela 12,3 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig 
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna.  

Riskanalys/ Osäkerheter 

Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är 
osäker eftersom området inte detaljprojekterats och intäkterna är i dagsläget 
svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också kostnaden för 
ombyggnad av cirkulationsplats. Den slutliga utformningen av parkmarken 
har heller inte förhandlats. 

Drift 

När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det 
ökade driftskostnader med 483tkr per år.  

Beslutsunderlag 
KS 2020-09-14 § 170 
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Exploateringsbudget 9140 Dalängen 
Avtal Dalängen 
Markanvisningsavtal Bovieran 
Markanvisningsavtal MacFreeze 
Tjänsteskrivelse      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

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

______________ 
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§ 181 Dnr 2018/00148  

Detaljplan 443 Väppeby 7:218, Dalängen 

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

Sammanfattning  
Förslag till detaljplan för del av Väppeby 7:218, Dalängen var utställt 
mellan den 6 mars och den 12 april. Det inkom 16 yttranden. Synpunkterna 
kommer bland annat från boende på doppingvägen, med oro över sämre 
utsikt, störning under byggskede och värdeminskning. De gäller även 
efterfrågan om bättre gång- och cykelkopplingar längs med och över 
Centrumleden. Lantmäteriet och Bygg- och miljönämnden framför även 
synpunkter på formuleringen av ett fåtal planbestämmelser. 

Som svar på synpunkterna föreslår förvaltningen att planområdet justeras i 
södra delen, för att tydliggöra kopplingen till och över centrumleden. En 
skyfallsanalys visar på behov av ett dike i skogsbrynet. Det finns även fog 
att justera ett antal planbestämmelser, rörande tolkningsbarhet och 
genomförbarhet. 

Med nämnda justeringar bedöms nu detaljplanen vara färdig för granskning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Illustrationsplan 
Markanvisningskartor, underlag diskuterat på gruppledarträff 2020-11-05 
Köpeavtal, underlag diskuterat på gruppledarträff 2020-11-05   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

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

______________ 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(37) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 182 Dnr 2016/00263  

Beslut om uppdragsförlängning Bista 15:7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen förlänger planuppdrag rörande detaljplan för Bista 
15:7 och 15:1 med två år. 

2. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse daterad 2020-10-28, 
diarienummer 2016/263.   

Sammanfattning  
Som ett led i att hålla kommunens planuppdrag uppdaterade, utifrån ny 
lagstiftning och från förändringar i stort, tidsbestämdes aktuellt planuppdrag 
när det gavs av Kommunstyrelsen den 22 maj 2016. Detta uppdrag 
förlängdes med två år 2018 och förföll under andra kvartalet 2020. 

En tvist om finansieringen av planarbetet uppstod hösten 2019 och huruvida 
de utlägg kommunen har gjort är skäliga eller ej, vilket medförde att planen 
varit vilande. Kompletta handlingar är dock framtagna för att kunna skicka 
ut planförslaget på granskning.  

Bista 15:7 ingick tidigare i ett större planområde, i syfte att hålla nere 
utredningskostnader och planadministrationen. Detaljplanen delades 
emellertid vid beslut om samråd, vilket medförde merkostnader. Nya 
planhandlingar och en separat dagvattenutredning fick tas fram för Bista 
15:7 men andra utredningar som används för det resterande planområdet 
kunde fortfarande nyttjas. Delningen medförde också att planarbetet 
fördröjdes. I samband med beslutet om delning och dess konsekvenser, så 
har kommunen brustit i sin kommunikation med byggherren. En diskussion 
om otydligheter i planavtalet uppstod även med byggherren. 

Kostnadsmässigt är bedömningen att det behövs drygt 200tkr mer än den 
ursprungliga budgeten för att färdigställa planen. Kommunen har därför 
förhandlat med byggherren om dessa kostnader vilket resulterat i en 
överenskommelse.  

Överenskommelsen med byggherren har hanterats av kommundirektören 
och reglerar såväl nedlagda som framtida kostnader. Innehållet har även 
stämts av kommunalråden.  

Fortfarande återstår en del genomförandefrågor inför antagandet men en 
granskning av detaljplanen ska kunna genomföras under 2020 och ett 
antagande bedöms kunna ske innan sommaren 2021.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Överenskommelse angående detaljplan för Bista 15:7   

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

______________ 
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§ 183 Dnr 2018/00240  

Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (norra Draget)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera planförslaget 
detaljplan för Väppeby 7:52, Norra Draget, enligt beskrivning, samt därefter 
ställa ut förslaget för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).   

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde för 
ändamålen småindustri, kontor och handel. Utöver markens lämplighet för 
exploatering av verksamhetsmark har återvändsgatan som ansluter till 
området i öst samt det mindre kärret där Större vattensalamander vistas 
beaktats. 

Området tillåter verksamhetsmark i likhet med intilliggande 
verksamhetsområde, Draget. Levnadsmiljön för arten större 
vattensalamander avses skyddas genom att planlägga våtmarken och den 
intilliggande växtligheten som naturmark. Återvändsgatan föreslås anslutas 
till befintliga Spjutvägen för att underlätta driften av gatan samt att skapa 
tydligare entréer till framtida fastigheter. 

Utredningar har gjorts för grundvattnet i detaljplanen. Mindre ändringar har 
gjorts i plankartan och planbeskrivningen. Det har exempelvis tillkommit ett 
område för en transformatorstation. Ytterligare inarbetningar ska ske 
gällande detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Därefter föreslås 
förslaget gå ut på en granskning.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningshandling Planbeskrivning Väppeby 7:52 m.fl., norra Draget 
Granskningshandling Plankarta Väppeby 7:52 m.fl. norra Draget 2020-10-
28   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget.  

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

______________ 
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§ 184 Dnr 2020/00366  

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, 
befintlig mark- och luftledning från station Håtuna i 
Håbo kommun, Uppsala län, till station Kungsängen i 
Upplands-Bro och Sigtuna kommuner i Stockholms län  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 
skrivelse med dok.nr. 97907.     

Sammanfattning  
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 
om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning mellan Håtuna 
och Kungsängen, med avgrening Bålsta och Sigtuna. Håbo kommun är 
obligatorisk remissinstans enligt 8§ elförordningen. 

Håbo kommun hade ingen erinran mot ansökan under samrådet våren 2019. 
Då alternativet till att fortsätta använda dessa ledningar är att riva dem och 
anlägga nya, bedömer Håbo kommun att en fortsatt användning medför 
minsta möjliga påverkan.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss ”Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession”, 
Energimarknadsinspektionen 
Yttrande ”Yttrande över ansökan om förlängd nätkoncession för befintliga 
luftledningar och markkablar mellan Håtuna-Kungsängen med avgrening 
Bålsta och Sigtuna”  
Rapport ”Samrådsunderlag och kartor” 
Samrådsredogörelse ”Samrådsredogörelse – Håtuna-Kungsängen med 
avgrening Bålsta och Sigtuna” 
Bilaga ”Ansökan daterad 1999-09-27” 
Bilaga ”Ansökan daterad 2019-10-31” 
Bilaga ”Koncessionskarta” 
Bilaga ”Teknisk beskrivning” 
Bilaga ”Miljökonsekvensbeskrivning” 
Bilaga ”Kartor detalj markanvändning natur kultur” 
Bilaga ”Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan”   

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

______________ 
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§ 185 Dnr 2020/00376  

Friluftslivets år 2020-2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.     

Sammanfattning  
Nästa år genomförs Friluftslivets år som syftar till att lyfta friluftslivet, att få 
många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som 
friluftslivet har. Svenskt Friluftsliv leder arbetet tillsammans med 
Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Uppsala län samordnar arbetet i vårt län 
och kommunstyrelsens förvaltning samordnar arbetet i Håbo kommun. Just 
nu pågår planeringen inför 2021.  

Syftet med projektet är att få fler människor att prova friluftsliv och 
långsiktigt fortsätta, öka medvetenheten om friluftslivets värde samt öka 
samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Friluftslivets år är en möjlighet för 
kommunen att öka invånares kännedom om friluftsmöjligheter i kommunen 
och visa upp det arbete som idag görs inom friluftsområdet inom 
skolverksamheten, iordningställande och skötsel av friluftsområden till 
stöttande av föreningslivet.  

Information om arbetet med Friluftslivets år kommer att finnas på 
håbo.se/friluftslivetsår och på luftenarfri.nu.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, friluftslivets år   

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

______________ 
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§ 186 Dnr 2020/00275  

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för 
integration i Håbo kommun   

Sammanfattning  
Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur 
kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre 
integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara 
motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av 
motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för. 
Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med 
hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med 
beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande 
integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.  

Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny 
integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun 
utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser 
en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med 
att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.  

Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020 
in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade 
förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och 
uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka 
möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.  
Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på 
kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från 
berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo 
Marknads.  

Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser:  

• Integrationsnätverket i Håbo kommun 
• Sverige-finska samrådsgruppen 
• Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen samt Håbohus   

• Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige   
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Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens 
ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3. 
Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn 
till inkomna synpunkter.  

I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på 
integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av 
förvaltningen eller i remissförfarandet.   

Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till.  

Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun 
och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo 
kommun.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 
KS2020/00275 nr96607 
Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 
KS2020/00275, nr92785 
Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till alternativ 2.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till alternativ 1.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till alternativ 2.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förslag till beslut alternativ 1 eller förslag till beslut alternativ 2, och finner 
att arbetsutskottet bifaller alternativ 2.  

______________ 
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§ 187 Dnr 2020/00343  

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för 
närvårdssamverkan 2021-2023.   

Sammanfattning  
Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat 
inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för 
närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin 
upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram. 
Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat 
Samråden (Samråd HSVO) och Tjänsteledning HSVO (TL HSVO). 

Genom strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och 
Region Uppsala att politiskt och inom tjänsteled samverka för att länets 
invånare ska få god och sammanhållen tillgång till hälsa, stöd, vård och 
omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser 
från både kommun och region. 

Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 
Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023 
Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213   

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

______________ 
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§ 188 Dnr 2020/00389  

Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd 

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

Sammanfattning  
Handlingar avseende organisationsförändringen håller på att arbetas fram av 
förvaltningen och kommer att presenteras inför kommunstyrelsens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
-      

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut i 
avvaktan på handlingar och finner att så sker.  

______________ 
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§ 189 Dnr 2020/00390  

Ärende om reglemente: på grund av 
verksamhetsövergång 

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

Sammanfattning  
Handlingar avseende organisationsförändringen håller på att arbetas fram av 
förvaltningen och kommer att presenteras inför kommunstyrelsens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
-      

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut i 
avvaktan på handlingar och finner att så sker.  

______________ 
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§ 190 Dnr 2020/00176  

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning  
Reviderade handlingar avseende delegationsordningen håller på att arbetas 
fram av förvaltningen med anledning av ärendena om 
organisationsförändringen och kommer att presenteras inför 
kommunstyrelsens sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning – efter återremiss 
Anvisningar för upphandling och inköp 
Kommunstyrelsens beslut om återremiss   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut i avvaktan på kompletterade 
handlingar i ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut i 
avvaktan på handlingar och finner att så sker..  

______________ 
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§ 191 Dnr 2020/00394  

Attesträtt år 2021 

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

Sammanfattning  
Handlingar avseende organisationsförändringen håller på att arbetas fram av 
förvaltningen och kommer att presenteras inför kommunstyrelsens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
-      

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

______________ 
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§ 192 Dnr 2020/00380  

Avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny avfallstaxa att gälla 
från och med 1 januari 2021, enligt bilaga 1 

Sammanfattning  
Avfallstaxan i Håbo är oförändrad sedan 2017. Då nya upphandlingar har 
genomförts, samt att en avfallsskatt på förbränning har införts, behöver 
Håbo kommuns avfallstaxa revideras inför 2021. För att få kostnadstäckning 
för förbränningsskatten samt ökade behandlingsavgifter till följd av nytt 
avtal på återvinningscentralen föreslås grundavgifterna höjas med 65 kr/år 
för flerbostadshus och 35 kr/år för verksamheter. Grundavgifterna för villor 
och fritidshus föreslås vara oförändrade. Även de rörliga avgifterna har 
justerats utifrån nya entreprenadpriser och för att få kostnadstäckning för 
förbränningsskatten. Förbränningsskatten höjs 2021 från 75 kr/ton till 100 
kr/ton. I snitt innebär det en höjning på ca en procent av de rörliga 
avgifterna. Tjänsterna för villa- och fritidshus har ändrats till följd av 
införandet av fyrfacksinsamling.  

Beslutsunderlag 
TN 2020-10-29 § 120 
Tjänsteskrivelse – avfallstaxa 
Avfallstaxa      

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

______________ 
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§ 193 Dnr 2020/00384  

Laddstolpar 

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

Sammanfattning  
Expedieringen av beslutet att sätta upp laddstolpar vid simhallen har 
fördröjts av olika anledningar. Såväl kommunstyrelsen, dess dåvarande 
tekniska utskott samt nuvarande tekniska nämnden har fattat beslut i frågan.  

Arbetet har tillfälligt avbrutits, då frågan om placeringen och eventuell 
överetablering av laddplatser i centrum, ifrågasatts. 

Kommunstyrelsen som tog det första beslutet är rätt instans att eventuellt 
upphäva beslutet, alternativt uppmana tekbniska förvaltningen att 
skyndsamt genomföra expedieringen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens beslut Dnr 2016/00526 § 229  
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse KS 2017/00533 nr 77367  
Bilaga 3: Tekniska utskottets beslut Dnr 2017/00533 § 68 
Bilaga 4: Tjänsteskrivelse TN 2019/00111 nr 497 
Bilaga 5: Tekniska nämnden beslut Dnr 2019/00111 § 43 
Bilaga 6: PM Historik laddstolpar 2020-10-22 
Bilaga 7: Presentationsbilder till PM (bil 6) 2020-10-22    

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

______________ 
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§ 194 Dnr 2020/00304  

SBA, Stockholm Business Alliance 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med SBA för perioden 2021-
2025.   

Sammanfattning  
Håbo kommun har varit medlem i Stockholm Business Alliance sedan 2012 
och nuvarande avtal löper ut 31/12 2020. Ett nytt avtal gällande samarbete 
för åren 2021-2025 ska tecknas för Håbo kommun. Samarbetet gäller 
marknadsföring, samordning kring etableringar, utveckla service för företag 
samt att förbättra företagsklimatet.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande från Håbo företagare.  
Yttrande från Företagarna Håbo. 
Avtal medlemskap SBA 2021-2025   

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

______________ 
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§ 195 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 
av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 
och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 
redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 
och med 2021-01-01.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 
till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 
tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 
sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 
och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 
redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 
fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 
anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 
blankettens utseende. Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-06-29 och återremitterades för ytterligare beredning. 
Därefter beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med 
representanter från respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en 
den blankett, på vilken redovisning ska ske.  

Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett nytt förslag till blankett för 
redovisning av partistöd. Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna 
reviderade blankett samt anta reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna 
har, som tidigare, reviderats för att förtydliga att redovisning ska ske på den 
föreslagna blanketten.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Föreslagna riktlinjer för partistöd 
Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd   

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

______________ 
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§ 196 Dnr 2020/00369  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 
de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång 
årligen redovisas till kommunfullmäktige.  

Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15 
motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års 
beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna 
behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom 
kommande månader.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag 
Förteckning: Ej färdigberedda motioner   

______________ 
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§ 197 Dnr 2019/00436  

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia 
och kulturarv med hjälp av QR-koder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 
förvaltningens och remissinstansens bedömning.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt 
motionens förslag.    

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att 
levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen 
föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar 
med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos 
kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och 
exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden 
ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör 
kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras 
att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver 
tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under 
2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för 
underhåll av fornminnen.  

Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att 
det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de 
föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna 
utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En 
enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QR-
koder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget 
inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle 
delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar 
med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför 
genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på 
kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra 
kostnader. 

Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att 
motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar 
med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över 
vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet. 
Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och 
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kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning 
bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra 
medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i 
frågan.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder 
Yttrande, kultur- och fritidsnämnden   

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

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

______________ 
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§ 198 Dnr 2020/00055  

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på 
scouttomten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande 
av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle 
vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln 
under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna 
utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och 
exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till 
detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att 
lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett 
parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i 
anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en 
tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga 
beslut finns ännu dock om parkeringshus.  

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att 
kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag      

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

______________ 
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§ 199 Dnr 2019/00279  

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder 
på Ekolsundsbroarna med mera 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser 
bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån 
sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt 
skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med 
Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller 
bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot 
många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.   

Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och 
exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som 
är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att 
dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och 
andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare. 

Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit 
upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en 
buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan 
nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller 
som kommunens invånare upplever. 

Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka 
detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun 
visade det sig att man inte hade kännedom om detta. 

Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har 
inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget besvarat.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag      

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker      
______________ 
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§ 200 Dnr 2020/00056  

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för 
Krägga på E18 

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

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en 
situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa 
Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att 
Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska 
dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket.Under 
beredningen har underlag inhämtats från plan- och 
exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har 
rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller 
hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om 
trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en 
ev trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det första 
steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar 
kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en 
trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste 
dock utredas. Med hänvisning till ovanstående gör förvaltningen 
bedömningen att det behöver utredas huruvida kommunen ska ta fram ett 
underlag med finansiering för en trafikplats för Krägga. 
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om 
kommunen ska ta fram ett underlag med finansiering för en trafikplats för 
Krägga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet överlämnas till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut med hänvisning till att 
underlaget behöver kompletteras.      

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så 
sker.       
______________ 
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§ 201 Dnr 2020/00364  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 2, år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen och 9 § 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 2 år 2020. 
Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige. 
Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 
kvartal 2 2020.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag   

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

______________ 
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§ 202 Dnr 2020/00360  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
ungdomsrådet samt fyllnadsval  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som ledamot 
i ungdomsrådet.  

2, Kommunstyrelsen utser N.N. till ny ledamot i ungdomsrådet i Shiva 
Samadis (S) ställe.  

Sammanfattning  
Shiva Samadi (S) har begärt entledigande från alla politiska uppdrag i Håbo 
kommun, däribland uppdrag som ersättare ledamot i ungdomsrådet. 
Kommunfullmäktige behandlar de flesta uppdragen. Kommunstyrelsen 
entledigar från och förrättar fyllnadsval till ungdomsrådet.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Avsägelse   

______________ 
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