SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Tid och plats

Kl. 09:00 måndagen den 23 november 2020, Övergransalen, Kommunhuset,
Bålsta

Beslutande

Ledamöter

Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande
Per-Arne Öhman (M)
Fred Rydberg (KD)
Agneta Hägglund (S)
Helene Cranser (S)
Fredrik Anderstedt (S)
Sven-Olov Dväring (S)
Owe Fröjd (Båp)
Michael Rubbestad (SD)
Thomas Moore (SD)
Christian Nordberg (-)

Övriga närvarande

Ersättare

Gunilla Alm (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L)
Lars-Göran Bromander (S)
Eva Staake (S)
Ann-Sofi Borg (SD)

Tjänstemän

Mattias Jonsgården, kommundirektör
Mats Ståhl Elgström, biträdande kommundirektör
Johan Hagland, plan- och exploateringschef
Caroline Löf, kanslichef
Thord Andersson, teknisk chef §§ 245-247
Anna Darpe, avfallschef §§ 245-247
Anton Karlsson, planarkitekt §§ 245-253
Martin Wicksell, planarkitekt §§ 245-253
Jytte Rudiger, kultur- och fritidschef §§ 249-254
Vipul Vithlani, ekonomichef, §§ 250-255
Jessica Boqvist, ledningssamordnare
Pierre Jansson, IT-tekniker
Sara Widströmer, kommunsekreterare

Justering

Justerare

Owe Fröjd (Båp), Christian Nordberg (-)

Tid och plats

Tisdagen den 24 november 2020, kommunhuset Bålsta

Justerade paragrafer

§§ 245-284

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Ajournering

§ 250, 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik
§ 251, 40 minuter för hantering av sammanträdesteknik samt lunch

Underskrifter

Sekreterare
Sara Widströmer

Ordförande
Liselotte Grahn Elg

Justerare
Christian Nordberg

Owe Fröjd

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

2(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-11-23

Datum för
anslags uppsättande

2020-11-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, Håbo kommun

Underskrift
Sara Widströmer

Datum för
anslags nedtagande

2020-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 245
Dnr 2019/00455
Mötets öppnande ..................................................................................... 7
§ 246
Dnr 2020/00380
Avfallstaxa .............................................................................................. 8
§ 247
Dnr 2020/00384
Laddstolpar ........................................................................................... 10
§ 248
Dnr 2020/00302
Ansökan om planbesked för Brunnsta 3:47 ............................................ 12
§ 249
Dnr 2020/00168
Planbesked gällande, Krägga 1:264 ....................................................... 14
§ 250
Dnr 2020/00177
Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, Bovieran och
MacFreeze ............................................................................................. 16
§ 251
Dnr 2018/00148
Detaljplan 443 Väppeby 7:218, Dalängen .............................................. 19
§ 252
Dnr 2016/00263
Beslut om uppdragsförlängning Bista 15:7 ............................................ 22
§ 253
Dnr 2018/00240
Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (norra Draget) ......................................... 24
§ 254
Dnr 2020/00357
Biblioteksplan 2021-2024...................................................................... 25
§ 255
Dnr 2019/00402
Ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen ................................. 27
§ 256
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 .. 28
§ 257
Dnr 2020/00376
Friluftslivets år 2020-2021 .................................................................... 30
§ 258
Dnr 2020/00275
Integrationsstrategi för Håbo kommun................................................... 31
§ 259
Dnr 2020/00343
Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut ...................... 34
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

§ 260
Dnr 2020/00389
Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd ................................ 35
§ 261
Dnr 2020/00390
Revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, tekniska
nämnden och kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång ....... 37
§ 262
Dnr 2020/00176
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen ........................ 38
§ 263
Dnr 2020/00394
Attesträtt år 2021 ................................................................................... 40
§ 264
Dnr 2020/00304
SBA, Stockholm Business Alliance ....................................................... 42
§ 265
Dnr 2019/00413
Uppdrag avseende redovisning av partistöd ........................................... 43
§ 266
Dnr 2020/00369
Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner .......... 44
§ 267
Dnr 2019/00436
Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med
hjälp av QR-koder ................................................................................. 45
§ 268
Dnr 2020/00055
Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten .................... 47
§ 269
Dnr 2019/00279
Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna
med mera .............................................................................................. 49
§ 270
Dnr 2020/00056
Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 ....... 51
§ 271
Dnr 2020/00407
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2020-06-29 § 42 avseende
ärende "Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad", 2019/00441,
mål nr 5231-20 ...................................................................................... 53
§ 272
Dnr 2020/00364
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS
kvartal 2, år 2020................................................................................... 55
§ 273
JUSTERARE

Dnr 2020/00360
EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

5(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Entledigande från uppdrag som ledamot i ungdomsrådet samt
fyllnadsval............................................................................................. 56
§ 274
Dnr 2020/00361
Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-23 ............................................................................................ 57
§ 275
Dnr 2020/00363
Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2020-1123 .......................................................................................................... 59
§ 276
Dnr 2020/00362
Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-23 ............................................................................................ 60
§ 277
Dnr 2020/00404
Extra ärende, Överklagande av beslut i Håbo Kommunfullmäktige 202009-29, § 108 Revidering av policy för mat och måltider, Mål nr. 768520 .......................................................................................................... 63
§ 278
Dnr 2020/00425
Barnperspektiv och näringsperspektivet i tjänsteskrivelsemallen ........... 65
§ 279
Dnr 2020/00426
Utökat stöd till företagarna med anledning av Corona/covid-19 ............. 66
§ 280
Dnr 2020/00427
Ägarsamråd med Håbohus 8/2 2021 ...................................................... 67
§ 281
Dnr 2020/00428
Tore-Tv ................................................................................................. 68
§ 282
Dnr 2020/00429
Tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap ............... 69
§ 283
Dnr 2020/00430
Löneutbetalning .................................................................................... 71
§ 284
Dnr 2020/00002
Kommundirektörens informationspunkt ................................................ 73

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

6(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 245

Dnr 2019/00455

Mötets öppnande
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Christian Nordberg (-) och Owe Fröjd (Båp) till
justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte
ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen fastställs med följande
tillägg/ändringar:
Tillägg:
- Överklagande av beslut i Håbo Kommunfullmäktige 2020-09-29, § 108
Revidering av policy för mat och måltider, Mål nr. 7685-20
- Tjänsteskrivelse - barnperspektivet samt näringslivsperspektivet i
tjänsteskrivelsen
- Utökat stöd till företagarna med anledning av corona/covid-19
- Ägarsamråd med Håbohus 8/2
- Tore-Tv
- Tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap
- Löneutbetalning
Beslutsunderlag
Föreliggande dagordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler följande ärenden:
- Tjänsteskrivelse - barnperspektivet samt näringslivshänsyn i
tjänsteskrivelsen
- Utökat stöd till företagarna med anledning av corona
- Ägarsamråd med Håbohus 8/2
- Tore-Tv
Michael Rubbestad (SD) anmäler ärendet Tillfälliga tillstånd för
cateringverksamhet för slutna sällskap
Owe Fröjd (Båp) anmäler ärendet Löneutbetalning
______________
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§ 246

Dnr 2020/00380

Avfallstaxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens reviderade
förslag till ny avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2021, enligt bilaga
1.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tjänsten extra tvåfackskärl, 370 l kärl för mat- och restavfall, läggs till
under punkt 2.3, tilläggstjänster, i förslag till avfallstaxa 2021.
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
Protokollsutdrag 2020-11-09 § 192
TN 2020-10-29 § 120
Tjänsteskrivelse – avfallstaxa
Avfallstaxa
Komplettering av beslutsunderlag till kommunstyrelsens sammanträde
2020-11-23
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tilläggsyrkandet att lägga till tjänsten extra tvåfackskärl, 370 l kärl för
mat- och restavfall, under punkt 2.3, tilläggstjänster, i förslaget till
avfallstaxan 2021.
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Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M)
tilläggsyrkande.
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det bifalles.
Ordförande frågar om föreslaget tilläggsyrkande bifalles och finner att så
sker.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.
______________
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§ 247

Dnr 2020/00384

Laddstolpar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut 2016-11-21 § 229
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska avdelningen att sätta
upp en laddstation med 2 laddplatser för kommunens egna bilar, avsedda för
dagens nya bilar med möjlighet till snabbladdning om minst 20-25 KW,
gärna 50 KW eller mer för framtiden, om teknisk och ekonomisk möjligt
finns, dessa uppförs på Simhallsparkeringen, eller i dess närområde om det
finns bättre förutsättningar på annan plats.
3. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden belastar Tekniska förvaltningens
investeringsbudget 2020, om projektet inte hinner slutföras 2020 bör
resterade pengar inom projektet överflyttas till 2021.
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 tekniska förvaltningen att skyndsamt
genomföra expedieringen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2020-11-09 § 192
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
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att:
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut 2016-11-21 § 229
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2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska avdelningen att sätta
upp en laddstation med 2 laddplatser för kommunens egna bilar, avsedda för
dagens nya bila med möjlighet till snabbladdning om minst 20-25 KW,
gärna 50 KW eller mer för framtiden, om teknisk och ekonomisk möjligt
finns, dessa uppförs på Simhallsparkeringen, eller i dess närområde om det
finns bättre förutsättningar på annan plats.
3. Att kostnaden belastar Tekniska förvaltningens investeringsbudget 2020,
om projektet inte hinner slutföras 2020 bör resterade pengar inom projektet
överflyttas till 2021.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut från Owe Fröjd
(båp), punkt 1, samt avslag på punkt 2 och 3.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande i sin helhet.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande, punkt 1,
och avslag på punkt 2 och 3.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
Owe Fröjds (Båp) yrkande punkt 1 och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe Fröjds
(Båp) yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe Fröjds
(Båp) yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
______________
Beslutet skickas till:

Tekniska nämnden
Kommundirektör
Uppdragslista
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§ 248

Dnr 2020/00302

Ansökan om planbesked för Brunnsta 3:47
Kommunstyrelsens 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.
3. Detaljplanen förväntas kunna antas senast år 2023.
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 179
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Förstudie
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Owe Fröjd (Båp) yrkar att detaljplanen förväntas kunna antas senast år
2023.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det bifalles.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande
om tid för antagande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Håbo kommun har fattat intentionsbeslut om att åkermark och naturmark
generellt sett inte skall bebyggas. Av denna anledning föreslog
förvaltningen att ansökan om planbesked skulle avslås.
Sverigedemokraterna delar förvaltningens uppfattning. Vi ser inte att
särskilda skäl för att avvika från fattad intention föreligger. Vi ser vidare en
risk med att om ett avsteg beviljas kan liknande begäran komma att
efterfölja vilka då blir svårt att neka. Sverigedemokraterna anser att
principen om att inte bebygga naturmark skall efterlevas.

______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen – även för vidareexpediering och
fakturering
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§ 249

Dnr 2020/00168

Planbesked gällande, Krägga 1:264
Kommunstyrelsens 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)
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 179
Tjänsteskrivelse
Plankarta
Översikt
Flygfoto
Ansökan
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Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att se över om
detaljplanen kan upphävas.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet återremitteras eller
behandlas idag och finner att det behandlas idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så sker.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Mer än tio år har passerat sedan detaljplanen antogs varför
genomförandetiden har passerats. Detta möjliggör för kommunstyrelsen att
fatta beslut om att riva upp detaljplanen i sin helhet. Detta då
Sverigedemokraternas uppfattning är att marken ej lämpar sig för
föreslagen bebyggelse av denna storlek. Vidare saknas nödvändig kapacitet
i såväl vatten som avlopp. Sverigedemokraterna yrkade därför återremiss
för att utreda huruvida detaljplanen kan rivas upp i sin helhet. Vi erhöll inte
stöd för detta varför vi sedan avstod från att erlägga någon röst i frågan om
att förändra tillåten byggnadshöjd då vi anser att någon bebyggelse inte bör
ske alls i dagsläget.

______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen, även för vidareexpediering och
fakturering
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§ 250

Dnr 2020/00177

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218,
Bovieran och MacFreeze
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Exploateringsbudgeten för
Dalängen.
2. Ekonomisk säkerhet för kommunens åtaganden ska begäras in innan
tecknande av köpeavtal.
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, gångoch 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 tecknade i
juni 2020. Avsikten var att huvudgatan skulle vara färdigställd senast 202103-01 (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
kvartersmark samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär att hela
genomförandet kan påskyndas men också att ekonomiska risker uppstår.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till Håbo kommun
utan ersättning.
Exploateringsbudget
Projektbudget
Hela projektet förväntas ge ett resultat på 7,1 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 VAenheten 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 7,2
Mkr.
Försäljning mark
Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB samt
MacFreeze AB. Det sammanlagda värdet av omsättningstillgångar uppgår
till 14,5 Mkr. Det finns ingen bokfört värde på marken och
realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 14,5 Mkr.
Finansiering och upplåningsbehov
Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar
således hela 11,9 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 är detaljprojekterat och intäkterna är i
dagsläget svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplats.
Drift
När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det
ökade driftskostnader med 483tkr per år (saknas i tabell).
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2020-11-23
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, reviderad 2020-11-16
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 180
Tjänsteskrivelse
Exploateringsbudget bilaga.
Avtal Dalängen
Markanvisningsavtal Bovieran
Markanvisningsavtal MacFreeze
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att godkänna exploateringsbudgeten för Dalängen.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslaget med tillägget att kommunen ska
begära in en ekonomisk säkerhet för kommunens åtaganden innan
tecknande av köpeavtal.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen
föreslår fullmäktige att godkänna exploateringsbudgeten och finner att så
sker.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp)
tilläggsyrkande och finner att så sker.
______________
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2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 251

Dnr 2018/00148

Detaljplan 443 Väppeby 7:218, Dalängen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till
detaljplan för del av Väppeby 7:218 för granskning enligt 5 kap. 18§ Planoch bygglagen (2010:900).
2. Kommunstyrelsen beslutar att det skall tillåtas maximalt 10.000 BTA +/500 BTA, exklusive Bovieran.
3. Kommunstyrelsen beslutar att det är öppet för vilken typ kommunal
verksamhet som skall finnas i planen.
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 180
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
Owe Fröjd (Båp) yrkar
1. Bifall till förvaltningens förslag till beslut
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

19(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

2. att det skall tillåtas maximalt 10.000 BTA +/- 500 BTA, exklusive
Bovieran.
3. Utöver det avser jag även att Bovieran skall flyttas tillbaks till
placeringen enligt ursprungsförslaget, och med egen tillfartsväg från
Dalvägen.
4. Jag anser även att det skall vara både in och utfartsvägar till området för
att möjliggöra en säkrare trafiksituation för bland annat lekande barn, och
barn på väg till skola och andra fritidsaktiviteter
5. Att det är öppet för vilken typ kommunal verksamhet som skall finnas i
planen
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut,
punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Christian Nordberg yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut,
punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till
beslut, punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut,
punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut,
punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut,
punkt 1, 2 och 5 samt avslag till beslutspunkt 3 och 4.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 40 minuter för lunch och hantering av
sammanträdesteknik.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut (beslutspunkt 1 i Owe Fröjds (Båp) yrkande
och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller punkt 2 i Owe
Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår punkt 3 i Owe
Fröjds (Båp) yrkande och finner att det avslås.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår punkt 4 i Owe
Fröjds (Båp) yrkande och finner att det avslås.
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller punkt 5 i Owe Fröjds (Båp)
yrkande och finner att så sker.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende
yrkande 3 och 4.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 252

Dnr 2016/00263

Beslut om uppdragsförlängning Bista 15:7
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 182
Tjänsteskrivelse
Överenskommelse angående detaljplan för Bista 15:7
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 253

Dnr 2018/00240

Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (norra Draget)
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 183
Tjänsteskrivelse
Granskningshandling Planbeskrivning Väppeby 7:52 m.fl., norra Draget
Granskningshandling Plankarta Väppeby 7:52 m.fl. norra Draget 2020-1028
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
Tekniska avdelningen
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§ 254

Dnr 2020/00357

Biblioteksplan 2021-2024
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2021-2024, att gälla från och
med 2021-01-01.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för
åren 2021-2024 i enlighet med tidigare givet uppdrag från
kommunfullmäktige. Bibliotekslagen föreskriver att alla kommuner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Nu gällande
biblioteksplan avser perioden fram till 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslag till biblioteksplan
Presentation av biblioteket
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag
med följande tre ändringsyrkanden till punkt 2.2
1. Texten "Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat" stryks.
2. Texten "har ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av
verksamheten" stryks
3. Texten "satsa på kompetensutveckling för bibliotekspersonalen inom
likabehandlingsfrågor och inkluderande kommunikation" stryks.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Michael
Rubbestads (SD) ändringsyrkande 1 och finner att kommunstyrelsen avslår
det.
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Ordförande frågar därefter om Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkande 2
bifalles eller avslås och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.
Ordförande frågar avslutningsvis om Michael Rubbestads (SD)
ändringsyrkande 3 bifalles eller avslås och finner att kommunstyrelsen
avslår ändringsyrkandet.
______________
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§ 255

Dnr 2019/00402

Ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ekonomichef Vipul Vithlani lämnar ekonomisk återrapportering till
kommunstyrelsen. Bland annat om de förändringar som föreligger i oktober
månads prognos jämfört med augusti månads prognos. Exempel på
förändringarna är att:
- Prognosen för årets resultat är 55,1 miljoner kronor jämfört med 17,6
miljoner kronor
- Prognosen för exploatering och reavinster förändras från 151 miljoner
kronor till 29,9 miljoner kronor.
- Skatteintäkts- och skattebidragsprognosen visar att överskottet förändras
från 26,7 miljoner kronor till 23,4 miljoner kronor.
- Nämnderna prognostiserar mindre underskott än tidigare (25,6 miljoner
kronor jämfört med 27,8 miljoner kronor)
Vidare lämnas information om covid-19-pandemins påverkan på ekonomin.
Exempelvis om:
- Lägre skatteintäkter
- Extra generella statsbidrag
- Bidrag för sjuklönekostnader.
______________
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§ 256

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 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 184
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 kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
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______________
Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se (ange diarienummer ”2018100108” i ämnesraden)
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom
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§ 257

Dnr 2020/00376

Friluftslivets år 2020-2021
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 185
Tjänsteskrivelse, friluftslivets år
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 258

Dnr 2020/00275

Integrationsstrategi för Håbo kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för
integration i Håbo kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i förslag 2
Avsnitt 4.2, stycke 2: "Den nyanländes personliga ansvar i att, efter
etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen
bostad är en viktig del i vår strategi"
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:
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

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
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 186
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
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för att fortsätta arbetet
med fasttagande av en integrationsstrategi för Håbo kommun.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alternativ 2 till integrationsstrategi
Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand bifall till Owe Fröjd (Båp)
återremissyrkande, i andra hand bifall till alternativ 1 till
integrationsstrategi.
Fred Rydberg (KD) lämnar följande ändringsyrkande avseende alternativ
strategi 2 punkt 4.2, stycke 2: "Den nyanländes personliga ansvar i att, efter
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen
bostad är en viktig del i vår strategi"
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till alternativ strategi 2 samt Fred
Rydbergs (KD) ändringsyrkande.
Christian Norberg (-) yrkar bifall till Fred Rydbergs (KD) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet återremitteras eller
behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag
med ändringsyrkande från Fred Rydberg (KD) och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslag 1 till
strategi och finner att det avslås.
______________
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 259

Dnr 2020/00343

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för
beslut
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 187
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 kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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Kommunstyrelsen
§ 260

Dnr 2020/00389

Organisationsförändring, centralt verksamhetsstöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att flytta fastighetsverksamheten,
internserviceverksamheten och lokalvårdsverksamheten från tekniska
nämnden till kommunstyrelsen med tillhörande budgetramar om totalt 13
299,0 tkr och investeringsbudget om totalt 191 435 tkr för 2021 fr.o.m. 1/12021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om totalt
34 623,0 tkr och investeringsbudget om totalt 250,0 tkr för 2021 fr.o.m. 1/12021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att flytta måltidsverksamheten från vård
och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen med budgetramar om totalt 2
352 tkr för 2021 fr.o.m. 1/1-2021.
Sammanfattning
Genom att omorganisera lokalvårdsverksamheten, fastighetsverksamheten
och internserviceverksamheten från tekniska nämnden till kommunstyrelsen
möjliggörs ett tydligare uppdrag för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen
som förväntas träda i kraft halvårsskiftet 2021.
Genom att centralisera kommunens kostverksamheter till kommunstyrelsen
från barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
förväntas kommunen uppnå en central samordnad måltidsverksamhet med
ett tydligt uppdrag att styra, leda, utveckla och följa upp den kommunala
måltidsverksamheten.
I syfte att optimera, centralisera och effektivisera arbetssätt och processer i
Håbo kommuns stödfunktioner, bildar lokalvårdsverksamheten,
fastighetsverksamheten, internserviceverksamheten och
måltidsverksamheten tillsammans med kommunstyrelsens nuvarande
centrala verksamhetsstöd, en ny stödfunktion inom kommunstyrelsens
förvaltning som heter Centralt stöd och service.
Tekniska nämndens budgetramar och investeringsbudget för 2021 för
fastighets-, internservice- och lokalvårdsverksamheterna flyttas över till
kommunstyrelsen fr.o.m. den 1/1-2021.
Barn och utbildningsnämndens budgetramar och investeringsbudget för
måltidsverksamheten för 2021 flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m. den
1/1-2021.
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Kommunstyrelsen

Vård och omsorgsnämndens budgetramar för måltidsverksamheten för 2021
flyttas över till kommunstyrelsen fr.o.m.1/1-2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Organisationsöversikt
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 261

Dnr 2020/00390

Revidering av reglementen för barn- och
utbildningsnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen på grund av verksamhetsövergång
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1- Kommunfullmäktige antar reviderade reglementen för kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att gälla från 2021-0101.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
från och med 2021-01-01.
Sammanfattning
I ärende 2020/00389 föreslås kommunfullmäktige besluta om en
verksamhetsövergång. Denna syftar till att samla allt centralt
verksamhetsstöd inom det som i dagsläget utgör kommunstyrelsens
förvaltning. Förändringen innebär att följande verksamheter förflyttas till
kommunstyrelsen:
•
•
•
•

Lokalvård (från tekniska nämnden)
Fastighet (från tekniska nämnden)
Internservice (från tekniska nämnden)
Måltidsverksamheten (från barn- och utbildningsförvaltningen)

Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra verksamhetsövergången
enligt förslag behöver reglementena för kommunstyrelsen, tekniska
nämnden och barn- och utbildningsnämnden revideras utifrån detta beslut.
Förvaltningen har tagit fram reviderade reglementen för dessa nämnder, som
kommunfullmäktige därmed föreslås anta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för tekniska nämnden
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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Kommunstyrelsen
§ 262

Dnr 2020/00176

Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning att gälla från och med 202101-01.
2. Följande förändringar i delegationsordningen gäller enbart under
förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om att genomföra
verksamhetsövergång i ärende 2020/00389:
- Införande av avsnitt 7 avseende Leasing
- Införande av avsnitt 8 avseende Lokalfrågor
- Införande av punkt 13.6 avseende EU-mjölkstöd
3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att snarast slutföra uppdraget
(KS 2020-02-10 § 53) att ta fram en arbetsordning vid markanvisningar,
mark- och fastighetsförsäljningar. Arbetsordningen ska tydliggöra i vilka
skeden som politiska beslut ska fattas och i vilka skeden förvaltningen
arbetar självständigt. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens
sammanträde i februari 2021.
4. Kommunstyrelsen beslutar lägga till följande i delegationsordningen:
punkterna 14:7, 14:8, 14;9 och 14:17 ska ske "Efter samråd med HR-chef".
Sammanfattning
Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument och behöver
kontinuerligt ses över för att anpassa den till eventuella förändringar i
organisationen och verksamheterna. Under sommaren 2020 sågs
delegationsordningen över och överlämnades till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att se över den
politiska styrningen i upphandlingsdelen av dokumentet. Förvaltningen har
nu gjort denna översyn och överlämnar åter ärendet till kommunstyrelsen
för beslut. I samband med hanteringen av återremissen har det uppdagats
behov av några ytterligare förändringar. Även dessa har förts in i
dokumentet.
I ärende 2020/389 föreslås kommunfullmäktige besluta om en
verksamhetsövergång, vilken också påverkar kommunstyrelsens
delegationsordning. Därför har några ytterligare kapitel/punkter införts i
delegationsordningen (Leasing, Lokalfrågor, EU-mjölkstöd). Dessa
delegationer överförs från tekniska nämndens respektive barn- och
utbildningsnämndens delegationsordningar. Beslut avseende dessa punkter
föreslås gälla enbart under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om den föreslagna verksamhetsövergången.
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Kommunstyrelsen

För att få en bättre struktur på delegationsordningen när flera nya kapitel
införts har avsnitten i viss mån flyttats om och därmed fått ny numrering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till delegationsordning – efter återremiss
Anvisningar för upphandling och inköp
Kommunstyrelsens beslut om återremiss
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att punkterna 14:7, 14:8, 14;9 och 14:17 ska ske
"Efter samråd med HR-chef", då dessa frågor lätt kan hamna i en tvist för
brott mot kollektivavtalet.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe Fröjds
(Båp) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens avdelningar
Nämnderna
Berörda delegater
Författningssamling
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Kommunstyrelsen
§ 263

Dnr 2020/00394

Attesträtt år 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2021 till angivna
befattningar i bilaga
Sammanfattning
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska
upprätthållas.
Respektive nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde och har därmed att säkerställa att bestämmelser enligt
attestreglemente iakttas. Kommunens nämnder ansvarar för att
- utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter samt ersättare för
dessa,
- upprätthålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande
namnteckningsprov,
- det årligen fattas beslut om alla attestanter samt att beslut fattas vid varje
förändring under året samt
- antagna regler och rutiner avseende reglementet följs.
Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av
kommunstyrelsen och attestanter som utses av kommundirektören.
Förteckningen aktualiseras årligen i berörd nämnd.
Förteckningen är anpassad till den nya organisation som föreslås gälla 1
januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Attestförteckning KS 2021
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
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§ 264

Dnr 2020/00304

SBA, Stockholm Business Alliance
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal med SBA för perioden 20212025.
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 194
Tjänsteskrivelse
Yttrande från Håbo företagare.
Yttrande från Företagarna Håbo.
Avtal medlemskap SBA 2021-2025
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Näringslivsenheten
Företagarföreningarna, för kännedom
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§ 265

Dnr 2019/00413

Uppdrag avseende redovisning av partistöd
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 195
Tjänsteskrivelse
Föreslagna riktlinjer för partistöd
Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 266

Dnr 2020/00369

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
och motioner
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 196
Tjänsteskrivelse
Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag
Förteckning: Ej färdigberedda motioner
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
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Dnr 2019/00436

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia
och kulturarv med hjälp av QR-koder
Kommunstyrelsens 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 QRkoder 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.
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Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 197
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 arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
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§ 268

Dnr 2020/00055

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på
scouttomten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen har redan beslutat om uppförande av ett
parkeringsdäck på tomten bredvid, till en betydligt lägre kostnad än vad ett
uppförande av parkeringshus av denna omfattning skulle innebära. Det har
även från politiskt håll framförts önskemål att denna tomt i framtiden ska
reserverats för bostäder eller annan kommunal verksamhet.
Med ovanstående motivering avslår Kommunfullmäktige
medborgarförslaget.
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 198
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
Kommunstyrelsen har redan beslutat om uppförande av ett parkeringsdäck
på tomten bredvid, till en betydligt lägre kostnad än vad ett uppförande av
parkeringshus av denna omfattning skulle innebära. Det har även från
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politiskt håll framförts önskemål att denna tomt i framtiden skall reserverats
för bostäder eller annan kommunal verksamhet.
Med ovanstående motivering avslår Kommunfullmäktige
medborgarförslaget
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
förslaget eller beslutar att det anses besvarat och finner att det avslås.
______________
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§ 269

Dnr 2019/00279

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder
på Ekolsundsbroarna med mera
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige anser att förslaget ligger helt i linje vad Håbo
kommun anser, och kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen)
kommer nu att väcka detta ärende hos Trafikverket. Men då förslaget inte
ligger inom ramen för vad kommunfullmäktige kan eller får besluta om, så
beslutar kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 198
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag
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Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
Kommunfullmäktige anser att förslaget ligger helt i linje vad Håbo kommun
anser, och kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu
att väcka detta ärende hos Trafikverket. Men då förslaget inte ligger inom
ramen för vad kommunfullmäktige kan eller får besluta om, så beslutar
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget eller beslutar att det är besvarat och finner att
det avslås.
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§ 270

Dnr 2020/00056

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för
Krägga på E18
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunen ställer sig positiv till förslaget, dock har kommunen inte
rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller
hastighetsfrågorna. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får
avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad
kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan, och hoppas på en
lösning från Trafikverkets sida. Med anledning av ovanstående beslutar
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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
eventuell 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 föreslår förvaltningen att
medborgarförslaget bifalls. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket
och får avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje
med vad kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag 2020-02-07
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

51(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Kommunen ställer sig positiv till förslaget, dock har kommunen inte
rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller
hastighetsfrågorna. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får
avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad
kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan, och hoppas på en
lösning från Trafikverkets sida. Med anledning av ovanstående beslutar
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
Christian Nordberg (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget eller att det ska bifallas och finner att det avslås.
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§ 271

Dnr 2020/00407

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2020-0629 § 42 avseende ärende "Hemställan om utökad
budget för ny gruppbostad", 2019/00441, mål nr 523120
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt skrivelse med
diarienummer KS 2020/00407 nr 98377.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-29 § 42 beslut i ärende 2019/00441
”Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad”. Beslutet överklagas i
den del som avser beslutspunkt 5 (Kommunfullmäktige beslutar att
gruppbostaden ska placeras i enlighet med placeringsalternativ ”Viby”).
Kommunen har nu att yttra sig över överklagandet senast 2020-11-24 och
förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till yttrande, se bilaga KS
2020/00407 nr 98377.
Kommunstyrelsen har, enligt kommunstyrelsens reglemente § 12 rätt att
avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås därför avge yttrande enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Föreläggande från förvaltningsrätten, mål nr 5231-20
Yttrande KS 2020/00407 nr 98377
Bilaga till yttrande, beslutsunderlag Viby
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ska yttra sig enligt följande:
"Håbo kommun håller i stort med det som sökanden framför, att beslutet
tillkommit på ett sätt som inte är acceptabelt, och att placeringen starkt kan
ifrågasättas. Ett överklagande ska dock prövas i den för laglighetsprövning
bestämda ordningen i 13 kap. kommunallagen. En sådan prövning ska inte
avse lämpligheten eller skäligheten i vårt beslut, utan endast frågan om
beslutet är olagligt i något hänseende som anges i 13 kap. 8 § KL."
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Reservation
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S) SvenOlov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.
Agneta Hägglund (S) Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S) Sven-Olov
Dväring (S) lämnar följande motivering:
Med anledning av det förslag till yttrande från Håbo kommun som
beslutades på KS 2020-11-23 avger vi Socialdemokratiska ledamöter
följande protokollsanteckning.
Vi anser att den redogörelse som den klagande gör över hur ärendet
hanterats överensstämmer med vår. Ärendet har hanterats på ett helt
oacceptabelt sätt bland annat när det gäller att ta till sig KFR:s
(Kommunala funktionsrättsrådet) synpunkter och den skrivelse som KFR
skickat in. Den fanns inte med i handlingarna till KS sammanträdet, trots att
den var i god tid inskickad till kommunen. Vi (S) läste då upp den för
ledamöterna inför beslutet och fick då kommentaren att ” den behöver vi
inte ta hänsyn till eftersom den är undertecknad av Sossar”. Vilket dock inte
stämmer. Vi anser också att dialogen/samverkan med de boende via
samfälligheten varit bristfällig och oacceptabel.
Vi instämmer inte i det svar som Kommunstyrelsen avger.

______________
Beslutet skickas till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
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§ 272

Dnr 2020/00364

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 2, år 2020
Kommunstyrelsens 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
Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 201
Tjänsteskrivelse
Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 273

Dnr 2020/00360

Entledigande från uppdrag som ledamot i
ungdomsrådet samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som ledamot
i ungdomsrådet.
2, Kommunstyrelsen utser Carolina Cranser (S) 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
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) nominerar Carolina Cranser (S)
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen entledigar
Shiva Samadi (S) och väljer Carolina Cranser (S) till ny ledamot i
ungdomsrådet och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Vald
Ungdomsrådet
Shiva Samadi (S)
Förtroendemannaregister
Löneadministration
Säkerhetssamordnare
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§ 274

Dnr 2020/00361

Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande beslut för perioden 2020-10-09 – 2020-11-13 föreligger:
Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten
•

Kommunstyrelsens förvaltning

•

Barn- och utbildningsförvaltningen

•

Socialförvaltningen

•

Bygg- och miljöförvaltningen

•

Kultur- och fritidsförvaltningen

•

Tekniska förvaltningen

Övrig personaldelegation
Enskilda beslut
Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata
förteckningar.
Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig
personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet.
Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran.
Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten
Beslutsunderlag
Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation
Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten oktober 2020
Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2020-10-09–
2020-11-13
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 275

Dnr 2020/00363

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens
sammanträde 2020-11-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll
Sammanfattning
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
• Protokoll – Ungdomsrådet
Protokoll styrgrupp 2020-11-04
• Protokoll - Håbo Marknads AB
Protokoll HMAB bolagsstämma 2020-10-26
• Protokoll – KPR
Protokoll KPR 2020-10-06
• Protokoll – KFR
Protokoll KFR 2020-10-06
• Protokoll – Tillväxtrådet
Tillväxtrådet 17 sept
Beslutsunderlag
Protokoll enligt ovan
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 276

Dnr 2020/00362

Redovisning av skrivelser inkomna till
kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Frågan om inriktning på kommande svar till revisorerna avseende
granskningen av kommunens ledning och styrning av intern kontroll ska
diskuteras på gruppledarmöte innan beslut på kommunstyrelsen i februari
2021.
Sammanfattning
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid
kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
• Inbjudan – Länsstyrelsen
Inbjudan Länsstyrelsens regionala bostadskonferens 15 december
• Brev – SKR
Brev till kommuner och regioner
• Cirkulär -Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär 20.41 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet
• Strategi -Region Uppsala
Bilaga till protokollsutdrag från regionstyrelsen: Regional
kompetensförsörjningsstrategi
• Beslut från annan myndighet -Region Uppsala
Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 29 september
2020 - Regional kompetensförsörjningsstrategi
• Cirkulär - Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär 20.44 - Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med
OFR Allmän kommunal verksamhet
• Information – Strålskyddsstiftelsen
Brev_till_alla_kommuners_kommunstyrelser_2020-11-05
• Rapport - Linköpings universitet
Den lokala politikerns bildningsarenor
• E-post - Linköpings universitet
Rapport om den lokala politikerns bildningsarenor
• Inbjudan – SKR
Besöksnäring på agendan, 25 nov
• Information – Boverket
Till kommunstyrelsen: information om Boverkets kommande enkäter
• Inbjudan – SKR
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Inbjudan_webbinarium_fullmäktige
• Inbjudan – MSB
Inbjudan Mötesplats beredskap
• Skrivelse - Svenskt Landskapsskydd
Upprop för det svenska landskapet
• Information – BOU
Skolverkets lägesbedöming 2020
• Inbjudan – SKR
Inbjudan och program_Breddad Rekrytering_tre sändningar_
• Information – Regeringskansliet
Regeringskansliet inför elektronisk remittering den 1 januari 2021
• Information - Svenskt Landskapsskydd
1 Upprop för det svenska landskapet
• Skrivelse - Föreningen Svenskt Landskapsskydd
Till Sveriges kommuner
• Information – Socialförvaltningen
Ansökan om föreningsbidrag hos socialtjänsten
• Information – Socialförvaltningen
Regelverk för föreningsbidrag inom socialtjänstens verksamhetsområden
• Information – Socialförvaltningen
Protokollsutdrag SN § 50, 2020-09-30
• Information – Socialförvaltningen
Protokollsutdrag VON § 80, 2020-09-29
• Information – Socialförvaltningen
Nytt regelverk år 2021 - Föreningsbidrag Håbo kommun
• Granskning av kommunens ledning och styrning av intern kontroll KPMG
Beslutsunderlag
Enligt ovan
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
KPMG har tillskrivit KS om deras granskning av kommunens ledning och
styrning av intern kontroll. Kommunstyrelsen skall yttra sig om dessa
anmärkningar vid nästa sammanträde i februari.
Om det skall låta sig göras borde KS på dagens möte få ta del av denna
utredning samt ge uppdrag till förvaltningen att inkomma med ett förslag till
yttrande, och ett yttrande med vägledning från KS om vad vi skall svara.
Begäran är ju ställd till oss ledamöter, och då borde vi kanske även ha
synpunkter på hur kritiken skall/bör bemötas
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att frågan om inriktning på
kommande svar till revisorerna ska diskuteras på gruppledarmöte innan
beslut på kommunstyrelsen i februari 2021.
______________
Beslut skickas till:

Biträdande kommundirektör
Kommundirektör

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

62(73)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 277

Dnr 2020/00404

Överklagande av beslut i Håbo Kommunfullmäktige
2020-09-29, § 108 Revidering av policy för mat och
måltider, Mål nr. 7685-20
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2020-09-29 § 108 beslut i ärendet ”Revidering
av policy för mat och måltider”. Beslutet har nu överklagats. Klaganden
anför att det förelåg tekniska problem under tiden för sammanträdet och att
ordförande inte tog hänsyn till dessa i tillräcklig utsträckning. Detta i sin tur
medförde att en av ledamöterna inte fick möjlighet att yttra sig i ärendet och
därmed inte kunde delta i beslutet på lika villkor.
Kommunstyrelsen har, enligt kommunstyrelsens reglementes § 12 rätt att
avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås yttra sig enligt nedan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Föreläggande i mål nr 7685-20
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar på följande tillägg till yttrandet: Under
sammanträdet så fungerade inte det tekniska systemet ett flertal tillfällen.
Ledamöter loggades ut och kunde därmed inte delta i sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar på följande tillägg till yttrandet: Enligt
Kommunallagen kap 5,16 § får ledamöter delta i fullmäktiges
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid
samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor.
Kommunen kan dock tillstå att så inte var fallet vid detta sammanträde,
vilket vi beklagar, kommunen avser dock att förbättra detta så det inte
upprepas vid kommande sammanträden.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Fredrik
Anderstedts (S) och Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkanden och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för bifall till
tilläggsyrkandena, nej-röst för avslag till desamma.
Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp)
Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene
Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Norberg (-), Fred Rydberg
(KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).
Med 5 ja-röster och 8 nej-röster avslår kommunstyrelsen tilläggsyrkandena.
Protokollsanteckning
Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Om man ser filmen från kommunfullmäktiges sammanträde under hela
möter så ser man att vid ett flertal tillfällen så fallerade tekniken och
ledamöter blev utloggade. Detta gäller ledamöter på distans men även
bland de som befann sig i sammanträdeslokalen. Detta innebär att alla
ledamöter inte kunde delta på lika villkor. Det fanns därmed inte heller
möjlighet att inkomma med yrkanden och begära ordet innan ordförande
slog klubban i bordet. Vi beklagar att Alliansen och Sverigedemokraterna
inte tillstår denna problematik och avslår tilläggsyrkandet.

______________
Beslutet skickas till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
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Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 278

Dnr 2020/00425

Barnperspektiv och näringsperspektivet i
tjänsteskrivelsemallen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga till "barnperspektivet" samt
"näringslivsperspektivet" som stående punkter i kommunens
tjänsteskrivelsemall.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ”barnperspektivet” och
”näringslivsperspektivet” alltid ska beaktas vid beslut och föreslår att dessa
punkter läggs till i mallen för tjänsteskrivelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att punkterna ”barnperspektivet” och
”näringslivsperspektivet” ska läggas till som stående punkter i mallen för
tjänsteskrivelsen.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens kansli, för verkställighet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23
Kommunstyrelsen
§ 279

Dnr 2020/00426

Utökat stöd till företagarna med anledning av
Corona/covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga de stödåtgärder, som tagits fram
under våren för att stödja kommunens företag med hänvisning till Coronapandemin, tills vidare.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över om det finns
ytterligare åtgärder som kommunen kan vidta för att stödja företagarna.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) väcker ett ärende om utökat stöd till företagarna
med anledning av Corona/covid-19, då pandemin fortsätter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att de insatser för att stödja för företagen som
togs fram i våras ska förlängas samt att förvaltningen får i uppdrag att se
över om det finns annat som kommunen kan göra för att stödja företagarna.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förslaget.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslaget.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslaget samt att de tidigare insatserna ska
förlängas till vidare.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget att förlänga tidigare stödåtgärder tills vidare och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller förslaget om
uppdraget att se över ytterligare åtgärder och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Stab
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§ 280

Dnr 2020/00427

Ägarsamråd med Håbohus 8/2 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Håbohus kallas för ägarsamråd i samband med kommunstyrelsens
sammanträde den 8 februari 2021.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att Håbohus kallas för ägarsamråd vid KS
sammanträde den 8/2 för att se över ägardirektiven och ha en gemensam
dialog om den fortsatta utvecklingen. Vid diskussionen under sammanträdet
framförs önskemål om att styrelsen deltar i ägarsamrådet framförs liksom att
ordentligt med tid avsätts för detta vid sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att Håbohus ska kallas för ägarsamråd i
samband med kommunstyrelsens sammanträde den 8/2 2021.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Håbohus
Kommundirektör
Kommunsekreterare
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 281

Dnr 2020/00428

Tore-Tv
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska ta Tore-TV i
beaktande som kanal för framtida informationsspridning.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) väcker ärendet och föreslår att kommundirektören
ska ta Tore-TV i beaktande som kanal för framtida informationsspridning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att kommundirektören ska ta Tore-TV i
beaktande som en kanal för framtida informationsspridning.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Kommunikationsavdelningen
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
§ 282

Dnr 2020/00429

Tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet för slutna
sällskap
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, förutsatt att lagen tillåter, att bevilja tillfälliga
tillstånd för cateringverksamhet inklusive försäljning av alkoholhaltiga
drycker för slutna sällskap så länge som regeringens beslut om att
utskänkningstillstånd ska upphöra kl. 22.00 råder.
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) väcker ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
beslutar, förutsatt att lagen tillåter, att bevilja tillfälliga tillstånd för
cateringverksamhet inklusive försäljning av alkoholhaltiga drycker för
slutna sällskap så länge som regeringens beslut om att utskänkningstillstånd
ska upphöra kl. 22.00 råder. Inspiration kan med fördel tas från motsvarande
beslut i Malmö.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar, förutsatt att
lagen tillåter, att bevilja tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet inklusive
försäljning av alkoholhaltiga drycker för slutna sällskap så länge som
regeringens beslut om att utskänkningstillstånd ska upphöra kl. 22.00 råder.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen istället ska uppdra till
kommundirektören att utreda om förslaget är lagligt och kan genomföras
med hänvisning till fullmäktiges antagna styrdokument.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) förslag.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut
föreligger - Michael Rubbestads (SD) förslag att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillfälliga tillstånd för cateringverksamhet så länge lagen
tillåter samt Owe Fröjds (Båp) förslag om att istället utreda frågan.
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Michael Rubbestads (SD)
förslag till beslut.
Omröstning begärs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för bifall till
Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Owe
Fröjds (Båp) förslag till beslut.
Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene
Zeland Bodin (C), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD), Michael
Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp)
Gunilla Alm (L) avstår.
Med 7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 som avstår bifaller kommunstyrelsen
Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna tycker det är viktigt att stödja det lokala näringslivet.
Inte minst restaurangbranschen som har det tufft i tider som dessa med
restriktioner. Dock så är vi tveksamma om detta beslut är förenligt med
gällande alkohollagstiftning och gällande beslut rörande
utskänkningstillstånd som kommunfullmäktige tagit. Inte heller har ansvarig
nämnd fått yttra sig. Vidare är det olyckligt att ta denna typ av beslut på
sittande möte utan underlag eller beredning.

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Stab
Bygg- och miljöförvaltningen
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§ 283

Dnr 2020/00430

Löneutbetalning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tidigarelägger
löneutbetalningen för våra anställd i december till dagarna mellan den 16-18
december, eller någon annan dag i anslutning till dessa dagar om det behövs
med anledning av löneadministrationen.
2. Om det inte går att genomföra rent praktiskt så får gruppledarna ta ett
annat beslut
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) anför följande: Med anledning av Folkhälsomyndighetens
råd och anvisningar så bör vi vara försiktiga med trängseln i butiker när vi
handlar. Nu när julhandeln står för dörren så vet vi hur kaotiskt det kan bli
efter löneutbetalningarna, och de få dagar som finns kvar fram till julafton.
För att värna om hälsan för kommunens anställda och minska risken för att
bli smittad bör kommunen hjälpa till så att de anställda kan handla under
fler dagar, och genom detta få möjlighet att julhandla innan den största
julhandeln startar dagarna strax före jul.
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
1. Att kommunen tidigarelägger löneutbetalningen för våra anställd nu i
december till dagarna mellan den 16-18 december, eller någon annan dag i
anslutning till dessa dagar om det behövs med anledning av
löneadministrationen.
2. Om det inte går att genomföra rent praktiskt så får gruppledarna ta ett
annat beslut
Christian Nordberg (-) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande.
______________
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Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Löner
HR-chef
Stab
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§ 284

Dnr 2020/00002

Kommundirektörens informationspunkt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen
Sammanfattning
Plan- och exploateringschef Johan Hagland informerar om att en hästgård
som är till salu på viktig mark för kommunen. Kommunstyrelsen diskuterar
frågan och uppmanar förvaltningen att arbeta vidare med frågan om förvärv
av marken.
Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om bland annat följande:
- Status avseende Corona/covid-19 i kommunen
- C-tillsammans: En förstudie om samarbete mellan kommunerna i länet i
olika frågor genomförs och kommer slutredovisas den 30 november.
- Padel: Det är ett stort tryck på mark för padel-verksamhet i kommunen.
- Bålsta 1:228: Arrendeavtal har tecknats och bygglov beviljats för
fastigheten.
Vidare lämnas information om pågående projekt och förberedelsefaser i
kommunen.
______________
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