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Roger von Walden (M) 
Bertil Brifors (M) 
Ingvar Nilfjord (L), tjänstgör på vakant plats 
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Sixten Nylin (S) 
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Pirjo Thonfors (-), tjänstgör för Kristian Leinonen (SD) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Fred Rydberg (KD) och Sven-Olov Dväring (S) 

Tid och plats Torsdagen den 15 december 2016, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 138-158 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  
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Ulf Winberg  
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Fred Rydberg 
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§ 138   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Sven-Olov Dväring (S) och Fred Rydberg 
(KD) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med tillägg 
enligt nedan, samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning. 

- Tillägg: Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M): 
"Gräddfil" i bostadskön 

- Tillägg: Anmälan av nytt medborgarförslag: Pulkabacke vid "Dumpers" 

- Tillägg: Enkel fråga till ordförande i tekniska utskottet angående 
byggandet av nytt resecentrum 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Fritidsbank 

- Tillägg: Anmälan av ny motion: Folkomröstning angående kommunalt 
invandringsmottagande 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 
ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 
kungörelse har skett i laga ordning.  

______________ 
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§ 139 Dnr 2016/00639  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Skateboardhall 
inomhus  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 
permanent inomhushall för skateboardåkning ska byggas i IP-gallerian.    

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 
- Förslagsställaren – för kännedom 
- Kansliet – för åtgärd 
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§ 140 Dnr 2016/00048  

Svar på medborgarförslag: Hundrastgård i Skokloster 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat mot 
bakgrund av vad som framkommit i beredningen.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att inleda 
diskussioner med Slottsskogens samfällighetsförening, om anläggandet av 
en hundrastgård i Skokloster.  

Sammanfattning  
I medborgarförslaget föreslås att en hundrastgård ska byggas i Skokloster. 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att detta är ett bra förslag, men 
konstaterar att en eventuell byggnation måste beslutas i samråd med 
Slottsskogens samfällighet. Samfälligheten måste godkänna placeringen och 
ta på sig att underhålla den eventuella hundrastgården. Vidare finns i 
dagsläget inte medel avsatta för en hundrastgård i Skokloster. Därför måste 
frågan om hundrastgården därefter beaktas i arbetet med 2018 års budget.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget  
Tjänsteskrivelse  
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21§ 228   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Tekniska avdelningen – för åtgärd 
Kansliet – för åtgärd 
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§ 141 Dnr 2016/00384  

Svar på motion: Reformerat kösystem Håbohus 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad och 
färdigbehandlad.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har överlämnat en motion med förslaget att nya 
ägardirektiv införs för Håbohus AB där bolaget ges uppdraget att reformera 
kösystemet för att underlätta för svaga grupper i samhället att få en bostad.  

Motionen har från kommunstyrelsen remitterats till Håbohus AB för 
yttrande. I bolagets yttrande framgår att det redan pågår ett arbete för att ta 
fram en ny uthyrningspolicy. Frågan om ett reformerat kösystem finns med 
och kommer att belysas i denna utredning. Bolaget framhäver även att det i 
gällande affärsplan redan finns ett mål kring svaga grupper i samhället:  

”Håbohus ska underlätta för bostadssökande med svag eller osäker inkomst 
att få bostadskontrakt utan att antalet avhysningar ökar signifikant.”  

Bolaget räknar med att kunna presentera en ny uthyrningspolicy till 
sommaren 2017 och anser att ingen ändring av ägardirektiv behöver göras. 
Motionärens förslag kommer att hanteras inom ramen för framtagande av ny 
uthyrningspolicy. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget att tillägga till bolagets yttrande 
och föreslår därmed att motionen ska avslås. Frågan ska istället hanteras av 
styrelsen för Håbohus AB inom ramen för det redan påbörjade arbetet med 
en ny uthyrningspolicy.  

Beslutsunderlag 
Motion 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 218 
Yttrande från Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Linnea Bjuhr (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om 
kommunfullmäktige bifaller Linnea Bjuhrs (SD) yrkande. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Reservation 
Linnea Bjuhr (SD), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman (SD) och 
Robert Kohlström (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
Håbohus – för kännedom 
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§ 142 Dnr 2016/00130  

Svar på motion: Försäljning av fastighet i Draget  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29,§ 25, att remittera motion från 
Socialdemokraterna avseende försäljning av fastighet i Draget, till 
kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen föreslås att kommunen erbjuder Håbo Marknads AB att få köpa 
en av fastigheterna i Dragetområdet, så att bolaget kan bedriva verksamhet 
där.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och har i beredningen 
kommit fram till att nuvarande organisatoriska och ekonomiska 
omständigheter i kommunkoncernen ger vid hand att det bästa 
tillvägagångssättet avseende kommunens kvarvarande fastighet i 
Dragetområdet är att avyttra det till en extern part. 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
Motion 2016-02-25 
Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens beslut  2016-11-21 § 221 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-29, § 25 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
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§ 143 Dnr 2015/00235  

Svar på motion: Placering av solceller på kommunens 
fastigheter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen genom att 
solceller alltid ska övervägas i samband med att kommunen bygger nytt 
eller utför större renoveringar eller ombyggnationer.  

Sammanfattning  
Fastighetenhetens tidigare svar på motion om placering av solceller på 
kommens fastigheter, har vid tekniska utskottets sammanträde den 10 maj 
2016, återremitterats. Av tekniska utskottetes beslut framgår att utskottet 
önskar en plan för hur kommunen ska energieffektiviseras och hur beslutad 
miljöstrategi följs upp. Förvaltningen arbetar med att ta fram en långsiktig 
handlingsplan för energieffektivisering av kommunens befintliga 
verksamheter. Förvaltningen föreslår att solceller alltid ska övervägas i 
samband med att kommunen bygger nytt eller utför större renoveringar eller 
ombyggnationer. En investering i solceller ger ökade lokalkostnader för 
kommunens verksamheter. Ett bostadsbolag har i jämförelse en större 
kundmassa att fördela investeringskostnaderna på vilket inte ger samma 
kännbara hyresökning.  

Beslutsunderlag 
Motion, 2015-09-22 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 221 
Tekniska utskottets beslut, § 18, 2016-05-10 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
Tekniska avdelningen – för kännedom 
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§ 144 Dnr 2015/00327  

Svar på motion: Energieffektivisering mellan ishall och 
simhall 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att 
berörda byggnader närmar sig slutet av sin livslängd.  

Sammanfattning  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 november 2015, 
(Dnr 2015/00327), har kommunstyrelsen överlämnat motion rörande 
energieffektivisering mellan ishall och simhall. Motionen har besvarats men 
återremitterades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 1 
mars 2016 för vidare utredning. Omfattande utredningar har gjorts av 
externa konsulter avseende simhallens tekniska status. En sammanfattning 
av gjorda utredningar lämnades på kommunstyrelsens sammanträde den  
5 september 2016. Utredningarna visar samstämt att simhallen börjar närma 
sig slutet av sin livslängd, varför större investeringar är ytterst tveksamma 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Den återstående livslängden beräknas vara 
fem år. Förutsättningar för att på ett ekonomiskt försvarbart sätt 
energimässigt sammankoppla ishall och simhall, saknas.  

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2015-11-16 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21,§ 227 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
Tekniska avdelningen – för kännedom 
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§ 145 Dnr 2016/00292  

Budget 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderade 
driftbudgetramar för år 2017, totalt 1 039 278 tkr, för nämnder och styrelser 
enligt nedan. 

Kommunfullmäktige      1 441 tkr 
Stöd till politiska partier 1 000 tkr 
Valnämnd               7 tkr 
Revision        1 139 tkr 
Kommunstyrelse  148 448 tkr 
Räddningstjänst  19 900 tkr 
Anslag för resultatreglering - tkr 
Anslag för lönesatsning 819 tkr 
Anslag för gemensamma projekt 1 250 tkr 
Överförmyndarnämnd     1 828 tkr 
Bygg- och miljönämnd    21 207 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd 551 091 tkr 
Socialnämnd     55 617 tkr 
Vård- och omsorgsnämnd 235 531 tkr 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till reviderad 
investeringsbudget för år 2017, totalt 329 861 tkr, för nämnder och styrelser 
enligt nedan. 
 
Skattefinansierad verksamhet: 
Kommunstyrelse  173 060 tkr 
Barn- och utbildningsnämnd 6 245 tkr 
Socialnämnd          130 tkr 
Vård- och omsorgsnämnd 1 130 tkr 
 
Taxefinansierad verksamhet: 
VA-verksamhet  51 500 tkr 
Avfallsverksamhet  1 570 tkr 
 
Exploateringsverksamhet 85 016 tkr 
Medfinansiering Citybanan 11 210 tkr 

3. Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden en utökad 
ram för år 2017 med 4,0 mkr. Utökningen av nämndens budgetram sker 
genom minskning av följande nämnders budgetramar; 

Vård- och omsorg   -1 950 tkr 

Anslag för resultatreglering mellan åren utgår  -1 000 tkr 
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Kommunstyrelsen    -550 tkr 

Bygg- och miljönämnd  -500 tkr 

Kommunfullmäktige noterar att nämndernas budgetramar är justerade ovan 
under punkt 1. 

4. Kommunfullmäktige godkänner återrapporterade budgetar för styrelser 
och nämnder. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år 
2017 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med 159 mkr. 

6. Kommunfullmäktige fastställer de reviderade budgetstyrprinciperna och 
godkänner att resultatreglering mellan åren utgår från 2016 och tillsvidare.  

Sammanfattning  
Enligt tidigare beslut ska styrelsers och nämnders mål och budget för 
kommande år rapporteras till kommunfullmäktige i december. Detta för att 
kommunfullmäktige ska ha kännedom om nämndernas mål och budget. 

Fullmäktige beslutade 2016-06-13 KF § 66 om kommunalskatten, mål på 
fullmäktigenivå, nämndernas driftbudgetram och investeringsbudget för år 
2017 samt plan för år 2018-2019. 

På grund av regeringens budgetproposition, saneringsbehov av 
Futurumskolan, ändrade arvodesregler från 1 juli år 2016 och omräkning av 
internhyror föreslås justeringar i kommunfullmäktiges beslut. 

Vidare föreslås att skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste 
prognos från SKL, daterad 2016-10-08. 

Nämnderna har återrapporterat mål, nyckelindikatorer och mått för sin 
verksamhet samt driftbudget och investeringsbudget. 

Totalt sett innebär budgeten för år 2017 ett positivt resultat med 12,0 mkr, 
en försämring med 12,7 mkr jämfört med budgetbeslut i KF 2016-06-13. 
Resultatet utgör 1,1 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Den finansiella 
målsättningen är att ha 2 % i överskott under perioden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett tilläggsanslag om 4,0 mkr 
på begäran av Barn- och utbildningsnämnden beviljas (se nämnds protokoll) 
genom minskning av budgetramar för Vård- och omsorgsnämnden med 
1 950 tkr, Bygg- och miljönämnden med 500 tkr, Kommunstyrelsen med 
550 tkr och att resultatreglering mellan åren utgår från 2016 innebärande att 
reserverade medel avsatta för ändamålet om 1 000 tkr år 2017 omdisponeras 
til barn- och utbildningsnämnden. 
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Motivering till omfördelning av medel från övriga nämnder till Barn- och 
utbildningsnämnden är följande; 

Vård- och omsorgsnämnden har i sin budget för 2017 tilldelats medel för 
start av ett nytt tillfälligt äldreboende den 1 februari 2017. Nämnden 
tilldelades 11 100 tkr för detta ändamål. Detta boende kommer inte att 
startas. För nämnden kommer det att innebära ökade kostnader för köp 
hemtjänst samt för köp av korttidsplatser och köp av plats i särskilt boende. 
Ett utrymme om 1 400 tkr finns dock att använda för att klara budgeten 
inom barn- och utbildningsnämnden.  

Vård- och omsorgsnämnden kommer från 2017 att avsluta samarbetet med 
Enköpings lasarett kring Westerlunds rehab. Det innebär ett budgetutrymme 
om 550 tkr som kan användas till samma ändamål som ovan. 

På Bygg- och miljöförvaltningen görs en neddragning med 500 tkr under 
2017 utan större konsekvenser. Det är främst plan- och 
utvecklingsavdelningen som det rör. Bland annat handlar det om att några 
tjänster inte kan påräknas vara besatta redan från och med januari månad. 
Dessutom bedöms det under andra halvåret 2016 införda systemet med 
tidsredovisning och belastning på projekt med intäkt till respektive 
verksamhet en gång per månad generera att rätt intäkt snabbare kommer 
verksamhet tillhanda. Även andra verksamhetsområden inom förvaltningen 
kan komma att behöva göra smärre omprioriteringar.  

På kommunstyrelseförvaltning görs neddragning genom att inte tillsätta en 
ny tjänst inom bibliotekverksamhet om 450 tkr och genom reducering av 
medlemsbidraget om 100 tkr i och med ändrad huvudmannaskap för 
regionförbudet.  

Planen för år 2018-2019 visar resultat på cirka 15 mkr per år, vilket är cirka 
1,5 % i överskott. Nämndernas ramar är dock oförändrade och det finns 
minimalt med utrymme för verksamhetsutökningar. 

Investeringar för år 2017 uppgår till totalt 234 mkr exklusive 
exploateringsinvesteringar. Av detta investeras det 181 mkr i 
skattefinansierad verksamhet, vilket är ökat från junibeslutet med 25 mkr för 
Futurumskolan, förutsatt kommunstyrelsens beslut. 53 mkr investeras i 
taxefinansierad verksamhet. 

Samtliga investeringar, inklusive exploatering och medfinansiering av 
Citybanan, uppgår till 330 mkr för år 2017. För att finansiera detta krävs att 
159 mkr nyupplånas för år 2017. Det är en ökning med 61,5 mkr jämfört 
med budgetbeslutet i juni. 

Budgetstyrprinciperna har setts över och kompletterats vad gäller 
investeringar, exploateringar och uppföljning.  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
Beslutsunderlag 
Budget och mål år 2017, plan år 2018-2019 
Revisionens budgetäskande 2016-10-18  
Räddningstjänstens samrådsprotokoll, 2016-05-11 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 211 
Protokoll nämnder 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Revisionen 
Ekonomichef 
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§ 146 Dnr 2016/00540  

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 år 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 219 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-10-04 § 63 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 
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§ 147 Dnr 2016/00541  

Förändring av reglementen för kommunstyrelsen samt 
barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från 
och med 2017-01-01. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 
att gälla från och med 2017-01-01. 

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglementen för kommunstyrelsen 
och barn- och utbildningsnämnden från 2017-01-01. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att texten "Samrådsgrupp för 
ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande rådet" i § 19, 
Reglemente för kommunstyrelsen korrigeras till "Hälso- och trygghetsråd".  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13, § 66, i samband med 
fastställande av budgetramarna, dels att flytta kostenheten från 
kommunstyrelsens förvaltning till barn- och utbildningsförvaltningen från 
och med 2017-01-01, samt dels att drift- och investeringsbudget för 
kostenheten förflyttas över från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden. 

För att denna verksamhetsövergång ska vara giltig så måste även de av 
fullmäktige beslutade reglementena som styr respektive nämnds 
verksamhetsområden och befogenheter ändra.  

Kommunstyrelsens förvaltning mot bakgrund av detta omarbetat nuvarande 
reglementen för respektive nämnd så att tydligt framkommer att ansvaret för 
kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksamheter 
åligger barn- och utbildningsnämnden. 

Utöver detta förtydligas även kommunstyrelsens rätt att påkalla 
ledningsrättsförrättningar i enlighet med ledningsrättslagen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 220 
Reglemente för kommunstyrelsen 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att texten "Samrådsgrupp för 
ungdomsdemokratifrågor tillika brottsförebyggande rådet" i § 19, 
Reglemente för kommunstyrelsen korrigeras till "Hälso- och trygghetsråd".  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter frågar ordförande om 
kommunfullmäktige bifaller Fredrik Anderstedts (S) ändringsyrkande. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag 
till beslut med Fredrik Anderstedts (S) ändring.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet – för åtgärd 
Barn- och utbildningsnämnden – för kännedom 
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§ 148 Dnr 2016/00587  

Reglemente för gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, anta reglemente för 
gemensam nämnd för kunskapsstyrning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att, för sin del, ingå avtal om samverkan 
kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och 
sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner.  

Sammanfattning  
Föreligger förslag om inrättandet av en gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård I 
Uppsala län. Som parter i nämnden föreslås Region Uppsala, Enköpings 
kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars 
kommun, samt förslag om avtal för samverkan kring kunskapsstyrning och 
angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner. 

Region Uppsala föreslås agera värdorganisation och den gemensamma 
nämnden förslås formellt ingå Region Uppsalas organisation. 

Håbo kommun förslås tilldelas plats för en ledamot och en ersättare.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet tillsammans med 
representanter från de övriga deltagande kommunerna i länet samt 
landstingen i Uppsala län.  

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande 
reglemente.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21§ 223 
Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning 
Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppsala läns landsting 
Samtliga kommuner    
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§ 149 Dnr 2016/00593  

Index för myndighetstaxa för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner, för Håbo kommuns räkning, att 
räddningstjänsten Enköping-Håbo myndighetstaxa årligen uppräknas enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

2. Ovanstående gäller från och med 2017-01-01.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22, § 47, att anta myndighetstaxa 
för Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

I det tidigare beslutet angavs inte vilket index som användas som bas för 
den årliga uppräkningen. Räddningstjänsten har inkommit med föreslag om 
att taxan årligen bör uppräknas enligt det PKV-index som Sveriges 
Kommuner och Landsting fortlöpande uppdaterar. Den nya taxan gäller från 
1 januari varje år med uppräkning enligt det senast publicerade PKV-indexet 
från SKL. 

Enköpings kommun har i beslut 2016-10-17 för sin räkning godkänt 
indexanvändningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 224 
Beslut Enköpings kommun 
Beslut Räddningstjänsten 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att det ska föras in i beslutet att ändringen gäller från 
1 januari 2017.  

Beslutsgång 
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige bifaller Owe Fröjds 
(Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Enköpings kommun 
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§ 150 Dnr 2016/00500  

Avgift för handläggning av grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner samt vite vid överträdelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2017-01-01 införa avgifter 
för grävtillstånd och trafikanordningsplaner enligt tekniska avdelningens 
förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa belopp för utdömande av vite 
enligt tekniska avdelningens förslag att gälla från och med 2017-01-01.  

Sammanfattning  
Under de senaste åren har ansökningar om grävtillstånd och därmed 
förknippade godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer) ökat 
kraftigt. Det förekommer också att entreprenörer inte ansöker om 
grävtillstånd och att de inte följer ”Regler och anvisningar för grävning och 
schakt i allmän mark” (Teknisk handbok för Håbo kommun). För 
kommunen innebär det ökade kostnader, irritation hos medborgarna, 
säkerhetsrisker på allmän plats och en ökad arbetsbelastning inom gatu- och 
parkenheten.  

För att effektivisera och kvalitetssäkra handläggningen samt minska 
kommunens kostnader för att bland annat återställa efter entreprenörer som 
inte ansökt om grävtillstånd eller som underlåter att återställa efter sig, 
förslår tekniska avdelningen att dels införa avgifter för handläggningen och 
dels att införa viten om entreprenören underlåter att följa särskilt viktiga 
punkter i ”Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark”. 

Det har blivit allt vanligare att landets kommuner tar ut en avgift för att 
hantera grävtillstånd. Möjligheten ges i kommunallagen 8 kap § 3b och § 
3c. Vid framtagande av detta förslag till avgifter och viten i Håbo kommun 
har jämförelser med andra kommuners avgifter och viten legat till grund. 

Tekniska avdelningen avser också att införa en fastställd handläggningstid 
för att skapa tydlighet för de som ansöker. Vid ansökan om grävtillstånd och 
trafikanordningsplaner föreslås handläggningstiden fastställas till tre veckor 
innan tillstånd kan meddelas. Undantag föreslås för ansökningar som 
inkommer under perioden 15 maj – 15 augusti. Där föreslås 
handläggningstiden utökas till fem veckor. Ansökan måste alltså ha 
inkommit minst tre veckor före entreprenadstart (minst fem veckor före 
underperioden 15 maj – 15 augusti). För sent inkommen ansökan föreslås i 
mån av tid handläggas mot en extra avgift, (så kallad förseningsavgift) 
utöver ordinarie handläggningsavgift. 
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Ett planerat arbete får inte påbörjas innan godkänt tillstånd har utfärdats av 
kommunen. Akuta grävningsarbeten (som vattenläcka, värmeläcka eller 
kabelbrott) får påbörjas utan att ansökan har lämnats in. Ansökan måste då 
lämnas in senast första vardagen efter att schakten har påbörjats. 

Vid driftavtal eller ramavtal inom VA- och gatu- och parkverksamhet 
utfärdas generella schakttillstånd och TA-planer. Aktuellt tillstånd och TA-
plan ska lämnas in till gatu- och parkenheten i samband med respektive 
arbetes utförande. Någon avgift tas dock ej ut.  

För exploateringsverksamheten krävs inga schakttillstånd inom 
exploateringsområdet. I det fall exploatören utför arbeten utanför 
exploateringsområdet för till exempel anslutning av vatten, avlopp och 
gatubelysning krävs schakttillstånd och TA-plan enligt ovanstående regler. 
Någon avgift tas dock ej ut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 232 
Regler och anvisningar för grävning och schakt i allmän mark 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
Ekonomienheten 
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§ 151 Dnr 2016/00397  

Ekonomisk analys fuktskada Futurum 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att upparbetade kostnaderna för hyra av 
paviljonger hösten 2016 samt etableringskostnaderna för skolpaviljonger 
belastar 2016 års resultat.  

Sammanfattning  
Vid Kommunstyrelsen sammanträde 2016-07-12 fattades 6 stycken beslut: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in 
moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning.  

Svar: Den första omgången moduler är på plats och 6 klasser har flyttat in. 
Den andra och större leveransen anländer under vecka 44 och skolan flyttar 
in i dessa till vårterminens start. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna 
för att bygga en större skola på Futurumtomten alternativt annan placering, 
anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av 
skolplatser.  

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram och redovisat sina 
kommande lokalbehov i en utredning, bilaga 1 och 2. En ny och större skola 
vid Futurum löser inte det framtida totala behovet av skolplatser närmare 
centrum. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från ekonomienheten 
innan beslut fattas om åtgärder på längre sikt.  

Svar: En ekonomisk analys finns med i denna tjänsteskrivelse. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att yttrande ska inhämtas från barn- och 
utbildningsnämnden, avseende skolans placering och storlek, innan beslut 
fattas om åtgärder på längre sikt. 

 Svar: Se svar under punkt 2. 

5. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa hur de praktiska 
delarna ska lösas avseende bl.a. skolbespisningen vid en rivning.  

Svar: I händelse av att skolan ska rivas krävs ytterligare ett stort antal 
moduler för att lösa behovet av undervisningslokaler för bild, musik, hem- 
och konsumentkunskap, förberedelseklass, NO, administration, fritidshem, 
matsal och produktionskök under ombyggnationstiden. Det finns ingen 
möjlighet att använda andra skolors lokaler för dessa ändamål, Bilaga 3. 
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6. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beställa en extern 
kostnadsberäkning för de åtgärder som föreslås i Relitas rapport.  

Svar: Tre företag har ombetts att inkomma med kostnadsberäkning för 
åtgärdspunkterna i Relitas rapport. Dessa ligger inom spannet 9-10,4 
miljoner kronor och avser då strikt endast de efterfrågade punkterna. I ett 
faktiskt genomförandeprojekt för att åtgärda arbetsmiljöproblem tillkommer 
20,0 miljoner kronor oförutsett. Bilaga 4. 

Ekonomi 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet för att lösa 
arbetsmiljöproblem på övre delen av Futurum är att sanera fastigheten. Den 
årliga kostnaden beräknas öka med 2,1 miljoner kronor. I sanerings-
alternativet ingår inte ombyggnationens kostnad för att bygga bort ”Skola 
2000 konceptet”. 

Vid en sammanvägd bedömning från förvaltningen och i samråd med barn- 
och utbildningsförvaltningen förordas alternativet 2a, saneringsalternativet 
med till del ombyggnationen för att delvis bygga bort ”skola 2000 
konceptet”. 

Den ekonomiska analysen visar att saneringen och renoveringen av övre 
delen av Futurum, enligt alternativ 2a, årligen kommer att öka kommunens 
kostnader med cirka 4,0 miljoner kronor (hyra = avskrivning + ränta) 
inklusive del av ombyggnationen för att bygga bort ”skola 2000 konceptet”. 
Investeringsutgift totalt max 56,4 miljoner kronor, enligt budgetbeslut i 
kommunfullmäktige i juni 2016 för åtgärder på Futurumskolan åren 
2016/2018. Med detta alternativ får Barn- och utbildningsnämnden större 
möjlighet att anpassa sin organisation. 

Innan förvaltningen går vidare med själva ombyggnationen för att till delar 
bygga bort skola 2000 konceptet bör en detaljerad plan på omfattningen av 
ombyggnation och beräknade kostnader redovisas till kommunstyrelsen 
inför ett beslut om upphandling av entreprenaden. 

Alternativ 2b innebär utökad ombyggnation för att bygga bort hela ”skola 
2000 konceptet” och sanering enligt den utredning som genomfördes av 
företaget Relita beräknad till ca 10,0 miljoner kronor tillkommer 20,0 
miljoner kronor oförutsett i och med genomförande. Beräkning är utförd av 
tre olika företag, se bilaga 4. Kostnaden för ombyggnationen för att bygga 
bort skola 2000 konceptet är beräknad till cirka 80,0 miljoner kronor innan 
upphandling, det vill säga totalt 110,0 miljoner kronor. Alternativet ökar den 
årliga kostnaden med 8,2 miljoner kronor. 

Alternativ med att riva övredelen av Futurum och bygga en ny skola i 
kalkylen, oavsett om det är intern- eller externhyra, leder till att kommunens 
kostnader kommer att öka med ca 17,3 miljoner kronor årligen jämfört med 
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dagens kostnader. Utöver detta tillkommer kostnaderna av engångskaraktär 
om cirka 40 miljoner kronor, se tabell 2 nedan. 

På lite längre sikt kommer kommunen att behöva både nuvarande kapacitet 
på Futurumskolan och en ny skola närmare centrum på grund av. 
bostadsbyggandet som är planerad i centrala delar av Bålsta. Att riva övre 
delen av Futurum och bygga en ny större skola på samma plats kommer inte 
att lösa det framtida behovet av en ny skola i centrala delar av Bålsta. 

Underhandskontakt har tagits av förvaltningen mot ett företag som uppför 
och förvaltar samhällsfastigheter för att få fram ett beslutsunderlag som 
kunde presenteras för kommunstyrelsen i jämförelse med egna åtgärder på 
Futurum skolan. 

Företaget önskade presentera uppläget själv till kommunstyrelsen. Varav 
något jämförelsematerial inte kan lämnas i denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2016-11-21 § 240 
Bilaga 1, tjänsteskrivelse lokalbehov 
Bilaga 2, nämndsprotokoll, lokalbehov, Barn- och utbildningsnämnden. 
Bilaga 3,tjänsteskrivelse, lösningsförslag vid rivning av övre delen av 
Futurum, kostenheten. 
Bilaga 4. Kalkyler på saneringsåtgärder från 3 olika byggföretag 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Ekonomichefen 
Tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 152 Dnr 2016/00476  

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar inriktningsdokumentet ”Full delaktighet i 
Håbo 2016-2019”.   

Sammanfattning  
Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala 
handikapprådets arbetsutskott arbetat fram ett förslag till plan för full 
delaktighet i Håbo 2016-2019. Syftet med dokumentet är att det ska vara ett 
plandokument som kommunstyrelsen och nämnderna integrerar i 
verksamheterna. Ambitionen är att under perioden 2016-2019 genomföra 
olika åtgärder som ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning 
att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv. Arbetet med full delaktighet i 
Håbo 2016-2019 har utgått från FN:s konvention om mänskliga rättigheter 
för människor med funktionsnedsättning och ska ses som kommunens 
viljeinriktning för perioden. Full delaktighet i Håbo 2016-2019 har valt att 
fokusera på följande områden: 

• Ökad medvetenhet 
• Rehabilitering 
• Tillgänglighet 
• Utbildning 
• Arbete 
• Familjeliv och personlig integritet 
• Kultur, rekreation och idrott 
• Policy och planering 
• Funktionshinderrörelsen   

 

Beslutsunderlag 
Full delaktighet i Håbo 2016-2019 
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-23 § 245   

______________ 

Beslutet skickas till: 
- Kommunstyrelsen förvaltning 
- Socialnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Överförmyndarnämnden 
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Kommunstyrelsens tekniska utskott 
- Kommunala handikapprådets representanter 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 153 Dnr 2016/00647  

Val av ledamot och ersättare i nämnden för 
kunskapsstyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lisbeth Bolin (C) till Håbo kommuns ledamot 
i den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning, för resterande del av 
mandatperioden. 

2. Kommunfullmäktige utser Eva Staake (S) till Håbo kommuns ersättare i 
den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning, för resterande del av 
mandatperioden. 

3. Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga samverkansparter 
beslutar att anta reglemente och avtal för den nya nämnden för 
kunskapsstyrning.    

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen och skapandet av Region Uppsala den 1 
januari 2017 ska en ny gemensam nämnd för kunskapsstyrning inrättas 
inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård I Uppsala län.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) presenterar 
valberedningens nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Uppsala läns landsting 
Lisbeth Bolin (C) 
Eva Staake (S) 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 154 Dnr 2016/00664  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Carina 
Lund (M): "Gräddfil" i bostadskön 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses vara besvarad.  

Sammanfattning  
Michael Rubbestad (SD) har överlämnat en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M) om en "gräddfil" i 
kommunens bostadskö med hänvisning till socialnämndens beslut att fyra 
lägenheter per månad ska gå till så kallade sociala förturer till bland annat 
nyanlända. Detta innebär, enligt interpellanten, att invånare som redan står i 
bostadskön har en förlängd kötid att vänta. Interpellationen besvaras och 
diskuteras i samband med sammanträdet.  

______________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 155 Dnr 2016/00669  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Pulkabacke vid 
"Dumpers" 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att 
området som kallas "Dumpers" röjs upp för att skapa en bättre pulkabacke 
för barnen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 156 Dnr 2016/00675  

Enkel fråga till ordförande i tekniska utskottet 
angående byggandet av nytt resecentrum 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan ställs och 
besvaras vid dagens sammanträde.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) ställer en fråga till tekniska utskottets ordförande Christian 
Nordberg (MP). Frågan berör byggnationen av nytt resecentrum på 
nuvarande stationsområde, vilket medför att de företag som vistas i 
nuvarande stationsbyggnad sagts upp för avflyttning.  

______________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 157 Dnr 2016/00674  

Anmälan av ny motion: Fritidsbank 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.   

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) har inkommit med en motion med förslaget att 
kommunen ska verka för att det införs en Fritidsbank i kommunen. En 
fritidsbank fungerar som ett bibliotek, fast med utlåning av sport- och 
fritidssaker. Detta för att kommuninvånarna enklare ska kunna komma 
igång med olika idrotter där utrustning krävs.  

Beslutsunderlag 
Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2016-12-12  

Kommunfullmäktige  

 

 
§ 158 Dnr 2016/00676  

Anmälan av ny motion: Folkomröstning angående 
kommunalt invandringsmottagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning  
Linnea Bjuhr (SD) har lämnat in en motion om att kommuninvånarna ska få 
göra sin röst hörd i frågan om fortsatt mottagande av flyktingar till Håbo 
kommun. Därför föreslår motionären: 

- att Håbo kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till 
kommunala 

folkomröstningar. 

- att Håbo kommun ska genomföra en folkomröstning om 
invandringsmottagandet så snart som möjligt.  

Beslutsunderlag 
Motion      

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären – för kännedom 
Kansliet – för åtgärd 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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