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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 16 mars 2020, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande, tjänstgör som mötesordförande 
Per-Arne Öhman (M) 
Fred Rydberg (KD) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Michael Rubbestad (SD) 
Thomas Moore (SD) 
Christian Nordberg (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Staaf (C), deltar via telefon på grund av Corona/Covid19 
Gunilla Alm (L), tjänstgör för Kjell Dufvenberg (L) 
Lars-Göran Bromander (S), deltar via telefon på grund av Corona/Covid19 
Eva Staake (S), tjänstgör för Agneta Hägglund (S) 
Ann-Sofi Borg (SD) 
Peter Kilger (M), tjänstgör för Liselotte Grahn Elg (M) 

  
Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Mattias Jonsgården, biträdande kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef, §§ 69-71 
Johan Hagland, plan- och exploateringschef,  
Elisabeth Forsberg, förvaltningschef, § 85 
Eva Johansson, grundskolechef § 85 
Catharina Wakim, gymnasiechef § 85 
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare, § 85 
Sara Widströmer, kommunsekreterare  
 

Övriga Patrik Hult, Norkonsult, deltar via länk, § 60 
Ulf Isaksson, Ablix, deltar via länk, § 60 

  

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S), Peter Kilger (M) 

Tid och plats Torsdagen den 19 mars 2020, kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 58-86 
  
Ajournering § 72, 45 minuter för lunch 
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§ 58 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner att Lars-Göran Bromander (S) och Christer 
Staaf (C) deltar i sammanträdet via telefon. Båda deltar som ej tjänstgörande 
ersättare med yttranderätt.  

2. Kommunstyrelsen utser Peter Kilger (M) och Fredrik Anderstedt (S) till 
justerare av dagens protokoll.  

3. Dagordningen fastställs med nedan ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaro. Två ej tjänstgörande ersättare 
deltar vid sammanträdet via telefon mot bakgrund av Corona/Covid 19.  

Vidare utser kommunstyrelsen två personer att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. Dagordningen fastställs med följande tillägg/ändringar:  

- Utgår: Punkt 2, information från Leader 

- Punkt 3, istället för föredragning i ärendet lämnas skriftlig information 

- Tillägg: Samverkan i region Uppsala 

- Tillägg: Skolans beredskap för Corona 

- Tillägg: Säkra gång- och cykelvägar i Draget 

- Tillägg: Kommunens möjlighet till deltagande vid digitala konferenser 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C), anmäler ärendet Samverkan i region 
Uppsala 

Michael Rubbestad (SD) anmäler ärendet Skolans beredskap för Corona 

Christian Nordberg (MP) anmäler ärendet Säkra gång- och cykelvägar i 
Draget 

Fred Rydberg (KD) anmäler ärendet Kommunens möjlighet till deltagande 
vid digitala konferenser 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar först om de deltagare som 
deltar via telefonlänk deltar självvalt på dagens möte via länk och anser sig, 
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mot bakgrund av den extraordinära händelse/kris som corona/covid19 utgör, 
göra det på ”lika villkor” som de ledamöter som deltar fysiskt på mötet.  

Lars-Göran Bromander (S) och Christer Staaf (C), som deltar via länk, 
svarar ja på denna fråga.  

Därefter frågar ordförande ledamöterna i kommunstyrelsen om dessa, mot 
bakgrund av den extraordinära händelse/kris som Corona/covid19 utgör kan 
godkänna att Lars-Göran Bromander (S) deltar vid sammanträdet på samma 
villkor som om han vore fysiskt närvarande i rummet. Detta skulle medföra 
att han går in som tjänstgörande ersättare i Agneta Hägglunds (S) ställe vid 
mötet.  

Owe Fröjd (Båp) avstår från att delta i beslutet, varför fullständig enighet 
inte kan uppnås.  

Ordförande frågar därefter om annan ersättare kan gå in i Lars-Göran 
Bromanders (S) ställe. Eva Staake (S) finns på plats fysiskt i lokalen och 
tjänstgör i Agneta Hägglunds (S) ställe. Kommunstyrelsen godkänner 
därefter att Lars-Göran Bromander (S) och Christer Staaf (S) deltar som ej 
tjänstgörande ersättare vid sammanträdet via länk. 

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt 
(S) och Peter Kilger (M) till justerare av dagens protokoll och finner att så 
sker.  

Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen fastställer 
dagordningen med ovan nämnda ändringar och finner att så sker.  

 

______________ 
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§ 59 Dnr 2020/00110  

Jan Fridegårdpriset 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen bifaller juryns förslag till pristagare av Jan 
Fridegårdpriset under förutsättning att priset går att dela.  

Sammanfattning  
Förslag till pristagare av Jan Fridegårdpriset lämnas skriftligt av juryn enligt 
följande:  

Juryns förslag till 2020-års mottagare av Håbo kommuns Fridegårdspris. 

Vi föreslår att dela priset mellan Karl-Daniel Törnqvist, poet, och Clara 
Bodén, filmare, med nedanstående motiveringar. 

Karl Daniel Törnkvist 

Motivering 

Karl Daniel Törnkvist tilldelas 2020 års Fridegårdspris för sin enastående 
debutbok Himlen. Dikterna öppnar en politisk åder som löper direkt in i 
frågor som rör arv, arbete och social tillhörighet samtidigt som de skriver in 
sig i det skönlitterära paradigm där de svenska arbetarförfattarna, den finska 
tangon och språkets material städas om till en helt egen en ordning. Dikterna 
rör sig i komplexa former av rytm, omtag och radbrytningar. Rösterna i 
Himlen sjunger en sorgesång om arbete och omsorg, slitgörat som ärvs 
genom generationer. Det handlar om hur kroppen slits ner och tystnaden 
mellan generationerna, kontaktlösheten. Men kören sjunger också om det 
som återstår. Livskraften som gång på gång sviks, och ändå förblir. 
Sorgesången blir till en kampsång hörd genom väggar av år, decennier, 
kanske mer, men som om det gällde en brusten röst i lägenheten intill. 

Om Karl Daniel Törnkvist 

Karl Daniel Törnkvist är född 1986 i Torshälla och bor nu i Malmö. Han har 
gått Litterär gestaltning på Akademin Valand i Göteborg. Himlen är hans 
debut. 

Clara Bodén 

Motivering 

Clara Bodén tilldelas 2020 års Fridegårdspris för sina personliga och 
politiska filmer och ljudverk. Med en blick och en känsla för det repetitiva 
och storslagna så bygger hon en värld där landskapet och dess invånare är 
det centrala. Norrland, inlandet, tjejerna, kvinnorna, vännerna. Rösterna och 
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landskapet, i takt och i baktakt omgivet av vägar, skogar, undringar och 
ursinne. Bodén plockar med sitt konstnärskap isär naturlagen om att ”staden 
är den nya normalen”, hon synar kraftproduktionen och stadens kolonialism 
och hon gör det med grace. 

Om Clara Bodén 

Clara Bodén föddes i Umeå 1983. Hon är utbildad på Filmhögskolan i 
Göteborg (nuvarande Valand) och startade produktionsbolaget Vapen och 
Dramatik med Ronja Ragnhild Svenning Berge och Cicely Irvine. Hon 
arbetar med film, radioteater och skrivande. 2015 blev hennes film 
Lgh+bil+allt jag har och äger Guldbaggenominerad. 2014 mottog hon 
Länstidningens kulturpris och blev nominerad till Tempo Documentary 
Awards samt till Nordisk Panorama.   

Beslutsunderlag 
Juryns förslag till pristagare Jan Fridegårdspriset      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till juryns förslag under förutsättning att priset 
går att dela.  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) vill ha antecknat till protokollet att 
Sverigedemokraterna noterar att de föreslagna pristagarna saknar koppling 
till Jan Fridegård, Håbo och Uppland.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 60 Dnr 2020/00087  

Ny simhall 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar om alternativ 3, att bygga en helt ny an-
läggning bredvid befintlig simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning 
behålls och byggs samman med den nya simhallen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den nya anläggningen ska byggas och 
drivas i kommunal regi. 

3. Kommunfullmäktige beslutar om en total investeringsbudget om 191 
miljoner kronor enligt alt. 3 för simhallen och att medlen tillförs 
fastighetsav-delningens investeringsbudget uppdelat på åren 2020 10,0 mkr, 
år 2021 70,0 mkr, år 2022 70,0 mkr och för år 2023 41,0 mkr. 

4. Kommunfullmäktige noterar att den befintliga simhallens bokförda värde 
motsvarande 4 464 tkr 2023 utrangeras på grund av rivningen av simhallen 
och att hänsyn tas till budgetprocessen 2023. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under 
perioden 2020-2023 uppta nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, 
med 191 miljoner kronor för att finansiera utgiften för simhallen.  

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-03-26 § 22 att till 
fastighetsavdelningen göra en beställning av en behovsanalys och en 
förstudie avseende en ny simhall samt en beställning av en förstudie 
avseende placering av en ny simhall. Kommunens lokalförsörjningschef har 
tillsammans med fastighetsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
tagit fram en förberedelsefas (behovsanalys/nuläge + förstudie) som 
presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

De tre alternativen på ny simhall som kommit fram i förberedelsefasen är 
att: 

1) Behålla befintlig simhall och byta väsentliga komponenter, behålla 
befintlig stomme, grund och bassänger samt förstärka stommen. Ny 
beräknad livslängd 20 år. Area ca 1335 kvm. 

2) Behålla befintlig simhall och byta alla ingående väsentliga komponenter, 
inklusive stomme, dvs rivning och nybyggnad på samma plats och med 
samma utformning som befintlig simhall. Livslängd lika med nybyggnad 
(50 år). Area ca 1335 kvm.3) Bygga en helt ny anläggning bredvid befintlig 
simhall där befintlig rehab- och relaxavdelning behålls och byggs samman 
med den nya simhallen. Livslängd 50 år. Area ca 4400 kvm. 
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För alternativ 3 finns tre identifierade driftformer: 

a) Bygga och driva den nya anläggningen i kommunal regi. 

b) Bygga i kommunal regi och lägga ut driften i privat regi. 

c) Offentlig Privat Samverkan (OPS) - att både bygga och driva 
anläggningen i privat regi. 

Tidplan för samtliga alternativ är en genomförandetid på ca 2,5 - 3,5 år. 
Alternativ 1 och 2 innebär att den befintliga simhallen måste stängas under 
på-gående byggnation vilket leder till att kommunen står utan simhall under 
byggtiden. 

Den statusbesiktning som är utförd visar på att simhallens väsentliga 
komponenter nått sin tekniska livslängd. För att säkerställa drift av 
byggnaden i ytterligare 20 år behöver stora delar av respektive komponent 
bytas med väsentliga kostnader som följd. Risken som finns med att avvakta 
ett beslut är att det plötsligt kan uppstå en akut situation där åtgärder måste 
göras, med stora ekonomiska konsekvenser som följd, och att simhallen 
akut måste stängas. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver därför ta ställning till fortsatt 
projektering och beställning omgående. 

Håbo kommun växer och nuvarande simhall har, enligt utredning och be-
dömning, inget utrymme för en utökad befolkning och utökat föreningsliv. 
Många av de inflyttade till kommunen är barnfamiljer. Även andelen äldre 
medborgare i kommunen ökar. Alternativ 1 och 2 kommer alltså inte kunna 
fylla framtida behov utifrån en helhetssyn avseende växande befolkning, 
verksamhetens och föreningslivets behov. 

Alternativ 3 är framtagen sett utifrån kommunens behov och framtida an-
vändning, med hänsyn tagen till medborgarnas, intressegruppernas och 
verksamhetens synpunkter samt efter omvärldsanalys. Alternativ 3 med 
driftformen att kommunen bygger, äger och driver är den mest ekonomiskt 
fördelaktiga driftformen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår, utifrån 
de olika alternativen, att bygga en helt ny anläggning bredvid den nuvarande 
simhallen. Den befintliga rehab- och relaxavdelningen behålls och byggs 
senare samman med den nya simhallen. Vidare föreslås att den nya 
simhallen ska byggas och drivas i egen regi, vilket är den mest ekonomiskt 
fördelaktiga driftformen.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 62 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 12 2020 
Tjänsteskrivelse Ny Simhall, KFN 2019/00068 nr 786, 2020-01-31  
Rapport förberedelsefas 200213, Norconsult  
Synpunkt från Tagehus 200221 Ny Simhall dagens möte  
Synpunkt från Fair Utveckling AB 200221 om ny simhall 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad yrkar på att barnperspektivet särskilt ska beaktas i det 
fortsatta arbetet med utformningen av simhallen.  

Owe Fröjd yrkar i första hand återremiss för att utreda en renovering och 
tillbyggnad av befintlig simhall, samt utomhuspool i Gröna Dalen, i andra 
hand avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 
att en femte beslutspunkt tillförs enligt följande: "Kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under perioden 2020-2023 uppta 
nya lån, det vill säga öka kommunens skulder, med 191 miljoner kronor för 
att finansiera utgiften för simhallen."  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt 
till förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande angående barnperspektivet. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
samt till förslaget om en femte beslutspunkt 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt till 
förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande angående barnperspektivet. 

Christian Nordberg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, till 
förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande angående barnperspektivet. 

Peter Kilger (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, till 
förslaget om en femte beslutspunkt, samt till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande angående barnperspektivet.   

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar först om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att det avgörs idag 

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottets förslag bifalles eller avslås 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  
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Sedan frågar ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller den föreslagna 
beslutspunkten nr 5 och finner att så sker 

Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller Michael 
Rubbestads yrkande angående barnperspektivet finner att så sker.   

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 
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§ 61 Dnr 2019/00429  

Samråd, Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Uppsala län 2020 - 2030  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  
Region Uppsala har tagit fram förslag till Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030. Förslaget är ute på 
samråd till 31 mars 2020. Håbo kommun har lämnats tillfälle att yttra sig 
över samrådsversionen.  

Detta trafikförsörjningsprogram är en revidering av 
Trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län. Programmet blickar ca 10 
år framåt i tiden och kommer att revideras varje mandatperiod. 
Trafikförsörjningsprogrammet är det huvudsakliga styrdokumentet när det 
gäller utvecklingen av kollektivtrafik i länet och fungerar som vägledande 
planeringsunderlag för kommuner och andra berörda aktörer i regionen. 

Region Uppsala har som regional kollektivtrafikmyndighet huvudansvar för 
länets kollektivtrafikförsörjning. Kollektivtrafik är ett betydelsefullt verktyg 
för att uppnå olika samhällsmål som exempelvis ska bidra till utveckling i 
hela länet, till minskad klimatpåverkan och till att underlätta människors 
vardag. 

Yttrande 
Håbo kommun har med stort intresse tagit del av förslaget och lämnar 
följande synpunkter: 

Innehållet i trafikförsörjningsprogrammet är på en övergripande nivå – vad 
har kommunerna för roll? Detta bör förtydligas. 

Det är positivt att man i trafikförsörjningsprogrammet kopplar till globala 
mål, vilket ligger helt i linje med våra kommunala mål.  

Behovet av översyn av kollektivtrafiken i Håbo kommun är mycket stort, 
det är mycket positivt att detta återfinns i programmet (kapitel 2.4). För 
kommunen är det angeläget att detta arbete påbörjas snarast. 

Håbo kommun understryker vikten av en väl fungerande samverkan med 
Region Stockholm om pendeltågstrafiken. 

Kapitel 3.6 Grundläggande utbudsnivåer är ett viktigt avsnitt i programmet, 
det ska vara tydligt vad man kan förvänta sig utifrån var man bor och 
verkar. Detta kan med fördel kommuniceras ut bättre. Bålsta tillhör de större 
tätorterna (>7000 invånare): ”Snabba förbindelser med minst timmestrafik 
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med halvtimmestrafik i rusningstid till relevanta storregionala kärnor” är en 
av punkterna. Hur definieras snabba förbindelser? Det går direktbussar 
mellan Uppsala och Bålsta (restid ca en timme) men dessa går bara ett par 
gånger om dagen, övrig tid tar det ca 1,5 timmar inklusive ett bussbyte i 
Skolsta eller Örsundsbro.  

Ett av de strategiska förhållningssätten i kapitel 4.1 är Hela resan-
perspektivet ska genomsyra kollektivtrafikplaneringen. ”Region Uppsala 
ska verka för utbyggd cykelinfrastruktur för stärkt koppling mellan cykel 
och kollektivtrafik.” Detta är mycket viktigt och en avgörande del för att 
öka det hållbara resandet. 

I kapitel 4.5 är ”Förhöj integrationen med andra färdmedel” en av 
strategierna, följande är en av punkterna: ”Region Uppsala ska verka för 
pendlarparkeringar för cykel och/eller bil vid strategiska hållplatser.” Vad är 
definitionen av en strategisk hållplats? Finns det kriterier för vad som är en 
strategisk hållplats? 

I kapitel 2 i bilagan till trafikförsörjningsprogrammet återfinns en tabell 
”Hållplatser och bytespunkter i Uppsala län som i första hand ska vara fullt 
tillgängliga för alla resenärer.” Hur har hållplatserna för Håbo kommun 
valts ut? Varför är inte Gransäterskolan och Kyrkcentrum med? Hållplats 
Frösundavik heter fortfarande Kalmar kyrka (både när man söker på 
hemsidan och på hållplatsstolpen). 

I kapitel 3.1 i bilagan handlar det om indikatorer. Mätetal 4: Andel 
kombinationsresor med cykel – kollektivtrafik som ska mätas med hjälp av 
antalet sålda cykelbiljetter i kollektivtrafiken. Håbo kommun menar att detta 
mätetal förbiser de som cyklar till hållplatsen och sedan tar bussen. Det är 
viktigt att se hela resan annars blir det svårt att uppnå målet om fler 
kombinationsresor som finns i den regionala cykelstrategin.  

Kapitel 7 om genomförande är mycket bra, Håbo kommun ställer sig 
positiva till en avsiktsförklaring som konkretisering av arbetet med 
kollektivtrafik.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 44 
Tjänsteskrivelse 
Samrådshandling Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 
2020-2030.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
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Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Region Uppsala, registrator.ktf@regionuppsala.se (märks med KT2019-
0436) 
 

 

mailto:registrator.ktf@regionuppsala.se
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§ 62 Dnr 2018/00746  

Granskning av detaljplan del av Skokloster 2:80 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till 
detaljplan för del av Skokloster 2:80 för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- 
och bygglagen (2010:900) 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens bedömning om att ett 
genomförande av detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan 

Sammanfattning  
Efter beslut om planläggning i Kommunstyrelsens arbetsutskott i november 
2018, har ett planförslag arbetats fram. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra nya lokaler för handel och potentiellt ytterligare service, samt ett 
komplement av bostäder i tvåvåningshus. 

Förslaget var utställt för samråd under oktober-november 2019. Under 
samrådet inkom 14 yttranden in varav hälften med synpunkter. Resterande 
hälft utryckte sig positivt till planförslaget och ser fram emot den föreslagna 
utvecklingen i Skokloster. 

Planförslaget har justerats i några detaljer, och bedöms nu vara klart för att 
ställas ut på granskning.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 45 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta, granskning 
Planbeskrivning, granskning 
Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Peter Kilger (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut   
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Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 63 Dnr 2018/00748  

Granskning av detaljplan 439 del av Katrinedal 3:70, 
Lövbacken 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet för att:  
- ta fram ett förslag på detaljplan för hela fastigheten Övergran 6:6  
- ta fram ett nytt förslag med ett minskat antal byggnationer samt reviderad 
och mer restriktiv beskrivning av utformningen där orden ursprunglig och 
traditionell betonas. 
- ta fram informationen som saknades i samband med arbetsutskottets 
sammanträde.  
- ta ett helhetsgrepp på planområdet.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om planuppdrag 13 november 
2018 (§180).  

Planförslaget innebär en utveckling av Övergran med tretton nya tomter för 
småhusbebyggelse som ska anpassas till den befintliga bebyggelsen 
omgivningen. Nio tomter avses bildas på den privata fastigheten Katrinedal 
3:70 och 3 tomter avses bildas på kommunens fastighet Övergran 6:6. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med befintlig och kommande 
översiktsplan för Håbo kommun.  

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och 
bygglagen, till berörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt 
kommunala förvaltningar från och med den 12 september till och med den 
30 september 2019. Under samrådstiden inkom 18 yttranden varav 15 med 
erinran (invändningar).  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 46 
Tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning, 2020-02-17 
Plankarta, 2020-01-02 
Samrådsredogörelse, 2020-01-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss och att det tas fram ett förslag på 
detaljplan för hela fastigheten Övergran 6:6  
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Thomas Moore (SD) yrkar på återremiss för att ta fram ett nytt förslag med 
ett minskat antal byggnationer samt reviderad och mer restriktiv beskrivning 
av utformningen där orden ursprunglig och traditionell betonas. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar på återremiss då informationen som 
efterfrågades i samband med arbetsutskottets sammanträde saknas 

Fred Rydberg (KD) yrkar på återremiss för att ta ett helhetsgrepp på 
planområdet.  

Christian Nordberg (MP) yrkar på återremiss för att ta ett helhetsgrepp på 
planområdet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och 
finner att ärendet ska återremitteras.  

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att motivera återremissen enligt 
följande. Ärendet ska återremitteras för att:  

- ta fram ett förslag på detaljplan för hela fastigheten Övergran 6:6  

- ta fram ett nytt förslag med ett minskat antal byggnationer samt reviderad 
och mer restriktiv beskrivning av utformningen där orden ursprunglig och 
traditionell betonas. 

- ta fram informationen som saknades i samband med arbetsutskottets 
sammanträde.  

- ta ett helhetsgrepp på planområdet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(55) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 64 Dnr 2016/00565  

Redovisning av projektprioriteringslista för program- 
och detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 13 februari 2020 

Sammanfattning  
Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 
uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 37 plan- och 
programprojekt. Med en fördelning om sju hög-, nio medel-, tolv låg-, nio 
oprioriterade.  

Under 2019 antogs fem detaljplaner, varav två överklagades och avvaktar 
avgörande i mark- och miljödomstolen. Under året godkändes även två 
planprogram. Det gavs planuppdrag för sju detaljplaner och ett 
planprogram. Under året avbröts och omvandlades även fyra uppdrag.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 47 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
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§ 65 Dnr 2020/00037  

Brandskyddspolicy 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar brandskyddspolicy.  

Sammanfattning  
Räddningstjänsten har genomfört tillsyn av Håbo kommuns övergripande 
brandskyddsarbete med stöd av kap 5 §§ 1-4 i Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Tillsynen omfattade rutiner och riktlinjer på 
kommunledningsnivå. 

I tillsynsprotokollet riktas krav mot Håbo kommun att utifrån tillsynen 
upprätta en brandskyddspolicy samt dokumentera kommunens 
brandskyddsorganisation med arbetsbeskrivning och delegationsordning. 

Kommunen har till och med 2020-04-01 att åtgärda bristerna. 

Tillsynen har genomförts med anledning av att Räddningstjänsten har 
upplevt en ojämn nivå på det systematiska brandskyddsarbetet i Håbo 
kommuns verksamheter.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 48 
Tjänsteskrivelse 
Brandskyddspolicy, daterad 2020-02-07 
Tillsynsprotokoll från räddningstjänsten, daterat 2019-11-13 
E-post från räddningstjänsten, daterat 2019-12-13.  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 66 Dnr 2018/00477  

Motion: Kommunalt anställda ordningsvakter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med 
hänvisning till förvaltningens redogörelse.  

Sammanfattning  
En motion har inkommit från Bålstapartiet med förslag på att anställa 
kommunala ordningsvakter som skall finnas till hands när medborgare 
efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när polisnärvaron är låg. Det 
ska ske i nära samarbete med polismyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 
kommunalt anställda ordningsvakter för ytterligare utredning, KS au, 2019-
03-04, § 59.  

Åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 

I Håbo kommun genomförs löpande insatser för att öka den upplevda 
tryggheten. Gatu- och parkavdelningen ser över och vid behov ökar antalet 
belysningspunkter, tar bort sly och annan växtlighet, lagar det som är trasigt 
och sanerar klotter när det uppstår. Avdelningen utför även plock av skräp 
och tömning av papperskorgar dagligen. 

Våra fastigheter ronderas med en viss frekvens och på vissa platser finns 
kameraövervakning för att minska risken för brott och öka den upplevda 
tryggheten. 

Kommunen arbetar även aktivt i samverkan både internt och med externa 
aktörer i syfte att öka den upplevda tryggheten. Däribland med Polisen 
genom det Medborgarlöfte som skrivs varje år mellan kommun och Polis. 

Ordningsvakt 

En ordningsvakt förordnas av polisen på en period av tre år i taget för att 
verka inom ett fördefinierat område utifrån lag (1980:578) om 
ordningsvakter, § 2-2b. Alternativt kan ordningsvakt förordnas för ett så 
kallat ”LOV 3-område” utifrån § 3, 

§3 Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt, får ordningsvakter förordnas även i annat fall än som 
avses i 2-2 b §§. 

Grosvenor (Centrumägarna) har ansökt om och fått beslut om att 
centrumanläggningen ska bli ett LOV-3-område som möjliggör ett 
förordnande av ordningsvakter vid behov. Det område som ingår i ”LOV-3 
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området” är generöst tilltaget runt centrumanläggningen och gör att även 
delar av området som ingår i Medborgarlöftet innefattas. 

Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den 
omfattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 
3-område”. Detta är en förutsättning för att en ordningsvakt ska kunna verka 
i området, oavsett uppdragsgivare. 

Centrumägarna, polisen och kommunen samverkar regelbundet i syfte att 
tillsammans arbeta för att öka den upplevda tryggheten i centrumområdet.  

I Medborgarlöftet för 2020 har Bålsta Centrum bedömts som ett prioriterat 
område för vårt gemensamma arbete med trygghet. Detta tillsammans med 
det definierade ”LOV 3-området” i och runt centrumanläggningen ger bra 
förutsättningar för att över tid fortsätta det trygghetsskapande arbete som 
pågår.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 49 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
Sammanträdesprotokoll 2019-03-04, § 59 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 
och finner att så sker kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Kommunstyrelsens beslut är fattat på den tjänsteskrivelsen som bifogats.  

Dock så handlar inte tjänsteskrivelsen så mycket om förslaget i motionen, 
man har gissat hej friskt om vad man tror att motionären vill, samt gjort 
egna tolkningar av vad en framtida ansökan skulle rendera i OM man vill att 
ordningsvakterna skall vara förordnade 

Förslaget i motionen är: 

”-Kommunen anställer egna ordningsvakter som skall finnas till hands när 
medborgare efterfrågar, och säkra vissa offentliga platser när 
polisnärvaron är låg. 
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-att detta sker i nära samarbete med polismyndigheten” 

Det finns inget i motionen som säger att det skall vara ordningsvakter med 
förordnande, det är bara en egen gissning, och därmed har man blandat in 
LOV 3 i beslutsunderlaget, helt felaktigt.  

Det KAN bli aktuellt, EFTER en ansökan FRÅN Kommunen, men att i en 
tjänsteskrivelse skriva: 

”-Polisen ser inte att kommunen i dagsläget har ordningsstörningar i den 
omfattningen att det är aktuellt att ansöka om och få tillstånd till ett ”LOV 
3-område” 

är mycket märkligt, det är väl ändå Kommunen som avgör om det är aktuellt 
att ansöka om detta, och oerhört märkligt att redan i beredningen diskutera 
en eventuell ansökan till Polismyndigheten, det återfinns ej heller någon 
dokumentation i tjänsteskrivelsen att frågan ställts till polisen, ej heller 
något skriftligt svar från Polismyndigheten. Att i en tjänsteskrivelse uttala 
sig om hörsägen, och framtida myndighetsbeslut, känns oseriöst 

Centrumsägaren LOV3 område har dessutom inget med motionen att göra, 
det står i tjänsteskrivelsen att deras LOV 3 område är väl tilltaget, vilket är 
en ren felaktighet. 

Kommunala ordningsvakter skulle kunna rondera och ha tillsyn och ge 
trygghet i t.ex. stationsområdet, pendlarparkeringar, busstationen, Gröna 
Dalens idrottsanläggningar, simhall, ishall etc. som inte omfattas av 
Centrumsägarens LOV 3 tillstånd, som bara gäller för sitt köpcentrum och i 
dess omedelbara närhet.   

 

______________ 
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§ 67 Dnr 2018/00256  

Motion: Grannsamverkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
En motion har inkommit från Socialdemokraterna som föreslår att Håbo 
kommun startar upp en grupp för patrullerande grannsamverkan i samarbete 
med polisen i kommunen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar svar på motion om 
grannstödsverksamhet för ytterligare utredning, KS au 2019-03-04, § 60. 

Förvaltningens bedömning 

Med Grannsamverkan förstås normalt en verksamhet där kommunpolisen 
samarbetar med de boende i ett område för att göra området mindre 
attraktivt för brottslig verksamhet. 

Grannstödsverksamhet är en mer omfattande aktivitet och kräver bland 
annat att det finns en organisation som ansvarar för ledning av arbetet, 
schemaläggning, hantering av fordon och ekonomi. Regelbunden 
patrullering med bil är ett viktigt inslag i denna verksamhet. 

Grannstödsverksamhet kan bara initieras i ett område eller kommun som har 
en aktiv Grannsamverkan. I Håbo kommun finns ca 40 
Grannsamverkansområden registrerade och innefattar ca 1500 hushåll. 

Statistik över inbrott i bostad år 2016-2019 
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Bilden visar när på dygnet brotten i tabellerna sker. 

Enligt polisen finns det i dagsläget ingen anledning att införa 
Grannstödsverksamhet utifrån att statistiken inte visar på områden som är 
osäkra eller utsatta i Håbo. 

Baserat på ovan statistik och polisens utlåtande anser förvaltningen inte att 
det är aktuellt att starta upp Grannstödsverksamhet.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 50 
Tjänsteskrivelse 
Motion 
Sammanträdesprotokoll, 2019-03-04, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till motionen. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut   
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Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om Kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Protokollsanteckning 
Justerare Fredrik Anderstedt (S) vill ha tillfört till protokollet att det i 
ärendet står att Socialdemokraterna vill att kommunen ska starta 
patrullerande grannsamverkan, vilket är fel. Motionen vill att kommunen tar 
initiativ till patrullerande grannsamverkan. Därmed är tjänsteskrivelsen och 
utredningen i ärendet felaktig.  

______________ 
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§ 68 Dnr 2019/00118  

Medborgarförslag: Krisberedskap 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslagets förslag med 
hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår åtgärder 
för ökad kommunal krisberedskap. Förslagsställaren har följande förslag: 

Upplys alla genom specialinformation. 

Sambandsgrupp som undersöker hur många som inte står under kommunens 
vingar. 

Annonser minst 1 gång i månaden. Vart vänder man sig och skriv då: Viktig 
information. Spara meddelandet. 

Förvaltningens bedömning 

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på att alla tar ett gemensamt 
ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att 
man som medborgare ska ha en egen förberedelse för att kunna hantera en 
svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Då kan 
kommunen fokusera på att hjälpa utsatta grupper, de som mest behöver 
hjälp. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att kommunens 
verksamheter har en förmåga att hantera samhällsstörningar inom det 
geografiska området Håbo. Bland annat håller kommunen på att ta fram en 
nödvattenplan som syftar till att öka förmågan att hantera en störning i 
dricksvattenförsörjningen. Information kommer att publiceras för att 
abonnenterna ska veta hur de ska hantera en situation där man måste hämta 
vatten vid tankställen. 

Att informera invånare och medborgare ingår i kommunens uppdrag och det 
görs på olika sätt och i olika medier. Bland annat deltar kommunen vid den 
årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan som MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) står bakom. Vid förra årets 
Krisberedskapsvecka genomfördes till exempel en utbildning i 
hemberedskap och biblioteket deltog med förslag på krislådor och lyfte fram 
litteratur inom området. 

Kommunen har infört Tjänsteperson i beredskap (TiB) för att kunna ta emot 
larm och initiera krishantering vid behov. Det är ett sätt att öka kommunens 
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förmåga att hantera en samhällsstörning och kunna informera/kommunicera 
till medborgarna vid behov. 

Om det skulle ske en större samhällsstörning så har kommunen en central 
krishanteringsorganisation som kan inrikta och samordna kommunens 
insatser för att minska och begränsa konsekvenserna av störningen för 
kommunens verksamheter och för medborgarna. Kommunen har även en 
krisledningsnämnd som har till uppgift att ta beslut som går utanför 
ordinarie nämnds uppdrag och mandat. 

Under 2020 utökas resurserna inom området säkerhet och krisberedskap 
med en heltidstjänst för det fortsatta arbetet med att öka kommunens 
förmåga att hantera en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Följande svar lämnas på förslagen i medborgarförslaget: 

Kommunen informerar redan idag om krisberedskap på hemsidan och 
kommer under året att fortsätta med det och även se över möjligheten att 
göra det i andra medier under 2020. 

Kommunen har i uppdrag att informera om vilken hjälp som finns att få men 
det är upp till var och en att ha en egen förmåga att kunna hantera 
samhällsstörningar, i enlighet med information på bland annat 
krisinformation.se. Kommunen behöver fokusera på att stödja dem som har 
störst behov av hjälp. Kommunen har inte möjlighet att inventera hur många 
eller vilka personer som inte innefattas av kommens olika verksamheter. 

Kommunen kommer under 2020 att se över möjligheten att börja publicera 
information om krisberedskap och vilket stöd kommunen kan erbjuda vid 
samhällsstörningar.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 51 
Tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag, daterat 2019-01-15 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 69 Dnr 2020/00072  

Årsredovisning kommunstyrelsens verksamhet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för sin verksamhet 2019 

Sammanfattning  
Verksamheten har utvecklats positivt under året avseende bland annat större 
näringslivsetableringar, fler detaljplaner är antagna, rekrytering av 
nyckelbefattningar, pågående organisationsöversyner samt ett pågående 
värdegrundsarbete. 

Kommunfullmäktiges mål om att öka företagarnas nöjdhet, utveckla 
områden för bostäder och arbetsplatser samt service utifrån samhällets 
behov, utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet bedöms delvis 
uppnådda. Främst är det forum för dialog som behöver struktureras 
ytterligare samt arbetet med marknadsföring av våra befintliga och nya 
mötesplatser. 

Kommunstyrelsen och övergripande verksamheter överskrider budgeten 
med 3,3 miljoner kronor. 2,1 miljoner kronor beror på ändrad 
redovisningsprincip från 2019, som innebär att detaljplanekostnader inte 
ökar värdet på kommunens tillgångar utan belastar kommunens resultat. 
Resterande underskott kan främst hänföras till köpta tjänster.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 52 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Kommunstyrelsens verksamhet 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Ekonomichef 
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§ 70 Dnr 2019/00452  

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2019 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 136,8 miljoner kronor till 
kommande år för pågående investeringar, enligt följande 
- Kultur- och fritidsnämnden 3 293 000 kronor (år 2020) 
- Tekniska nämnden 50 577 000 kronor (16 939 000 kronor år 2020, 
33 638 000 kronor år 2021) 
- VA-verksamhet 80 947 000 kronor (73 947 000 kronor år 2020, 7 000 000 
kronor år 2021) 
- Avfallsverksamhet 1 952 000 kronor (år 2020)  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder.  

I 2019 års bokslut uppgår hela kommunkoncernens resultat till 30,3 miljoner 
kronor (69,4 föregående år). Eliminering av koncerninterna poster har gjorts 
i den sammanställda redovisningen.  

De kommunala bolagen redovisar ett resultat på sammanlagt 6,6 (24,0) 
miljoner kronor, varav Håbohus AB 6,1 (23,7) miljoner kronor och Håbo 
Marknads AB cirka 500 000 (300 000) kronor. Räddningstjänsten redovisar 
ett överskott på cirka 200 000 (900 000) kronor varav Håbo kommuns andel 
är cirka 57 000 kronor. 

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 26,9 (44,0) miljoner kronor 
jämfört med budgeterat resultat på 18,3 miljoner kronor. Det är 8,5 miljoner 
kronor bättre än budgeterat. Under året har kommunen fått intäkter av 
engångskaraktär, bland annat reavinst vid försäljning av exploaterings-
fastigheter på 25,2 miljoner kronor. Elimineras reavinster inom 
exploateringsverksamheten uppgår balanskravsresultatet för kommunen till 
1,7 miljoner kronor. 

Resultatet för nämnderna, exklusive avgiftsfinansierade verksamheter, är att 
de överskrider budgeten totalt sett och visar underskott med 22,7 miljoner 
kronor. Föregående år var det underskottet med 7,5 miljoner kronor.  
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Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisar underskott om 900 000 
kronor (+1,2 föregående år). VA-verksamhetens underskott uppgår till 
56 000 kronor (+2,8 föregående år). 

Investeringsbudget exklusive exploateringsinvesteringar år 2019 uppgår till 
445,2 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från år 2018 för pågående 
investeringsprojekt. Förbrukningen av investeringsmedel uppgår till netto 
133,2 (149,2) miljoner kronor efter avdrag för offentliga investeringsbidrag. 
Definitionen av nettoinvestering är förändrad från 1 januari 2019 i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring LKBR. Bidrag från privata ska inte 
räknas som investeringsinkomst utan som driftintäkt. 

Överskottet inom investeringarna är 312,0 miljoner kronor. Av överskottet 
avser 136,8 miljoner pågående projekt där tidplanen inte hållit och som 
begärs ombudgeterade till kommande år (år 2020 96,1 miljoner kronor och 
år 2021 40,6 miljoner. 

När hänsyn tas till ombudgetering till kommande år, redovisas ett överskott 
om 175,2 miljoner kronor år 2019. Det beror i huvudsak på att överskott 
från investeringarna i Västerängsskolan, Vibyskolan, Skogsbrynets förskola, 
kommunhuset, fotbollsanläggningens etapp 2 och ny simhall inte följer med 
till nytt år. Nya investeringsbudgetar kommer att begäras när projekten 
aktualiseras. 

Förutom de ordinarie investeringarna har det investerats inom 
exploateringsverksamheten för 60,6 (19,5) miljoner kronor och 
omsättningstillgångarna har ökats med 775 000 (18,5 miljoner) kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade om tre övergripande mål för kommunens 
verksamhet under mandatperioden: 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 
digitala bemötande 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets 
behov 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är 
att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta. 

Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 
året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda 
och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att 
uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 
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Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 
av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 
andra än staten 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 
investeringar 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 
kommunen 

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året. 

Information i anslutning till ärendets beredning i kommunstyrelsen 
I samband med ärendets beredning i kommunstyrelsen informerar 
ekonomichef Vipul Vithlani om följande: Eftersom kommunstyrelsen 
initierat en granskning av Håbo Marknads AB, av ett oberoende 
revisionsföretag, kan inte revisionsberättelse från kommunrevisorerna 
lämnas till nästa Kommunfullmäktigesammanträde utan när granskningen är 
klar. 

Arbetet pågår och förvaltningen kommer att redovisa resultatet av 
granskningen till nästa kommunstyrelse den 27 april 2020. 

Årsredovisningen kommer med anledning av detta att redovisas och beslutas 
av kommunfullmäktige den 11 maj 2020. 

Anledningen till att kommunstyrelsen måste ta beslut och överlämna 
årsredovisningen på detta sammanträde är att det, enligt kommunallagen, 
ska ha skett en överlämning till kommunrevisionen/kommunfullmäktige 
senast den 15 april av kommunstyrelsen och nästa sammanträde med 
kommunstyrelsen är planerat efter det datumet.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 53 
Tjänsteskrivelse  
Årsredovisning 2019  
Nämndernas beslut om årsredovisning 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.   
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges revisorer 
Ekonomiavdelningen  
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§ 71 Dnr 2019/00402  

Ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ekonomichef Vipul Vithlani informerar kommunstyrelsen om hur de olika 
nämndernas resultat i dagsläget ser ut. Siffrorna är dock enbart preliminära. 
Återrapportering ska ske vid varje sammanträde med kommunstyrelsen 
enligt tidigare beslut.  
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§ 72 Dnr 2020/00088  

Verksamhetsplan, näringsliv 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 
Näringsliv avseende år 2020 

Sammanfattning  
Efter beslut i Kommunfullmäktige 2020-02-24 skall 
näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen från den 1 
mars 2020. 

Näringslivsverksamheten avses organiseras under 
Kommunstyrelseförvaltningen och är direkt underställd Kommundirektören 
i ett initialt skede.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 60 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan näringsliv 2020      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar: i första hand återremiss för att ta fram en begriplig 
och relevant verksamhetsplan och som inte strider mot kommunens tidigare 
beslutade policys och i andra hand avslag.  

Ajournering 
Sammnträdet ajourneras för lunch  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar först om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.  

Ordförande frågar därefter om Kommunstyrelsen bifaller eller avslår 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.    
______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(55) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-03-16  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 73 Dnr 2019/00325  

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning, att gälla från och med 2020-
03-20.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige föreslås i ärende 2019/00319 anta reviderat reglemente 
för kommunstyrelsen. Detta reglemente innehåller förändringar som 
påverkar kommunstyrelsens delegationsordning. Dels överförs delar av 
ansvarsområdet försäljning och inköp av verksamhetsmark från Håbo 
Marknads AB till kommunstyrelsen, vilket föranleder att 
delegationsordningen uppdateras med en punkt om detta. Vidare föreslås 
personal- och förhandlingsutskottets ansvarsområden övergå till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket föranleder uppdatering av flertalet 
punkter i delegationsordningen.  

I samband med ovanstående förändringar föreslås också en mindre ändring 
genomföras, där kommunsekreterare övertar delegationen på remisser till 
andra instanser. Denna ändring föreslås eftersom detta skulle förenkla 
arbetet och minska ledtider i dessa typer av ärenden.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 55 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Berörda delegater 
Författningssamling 
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§ 74 Dnr 2020/00046  

Revidering av reglementen för socialnämnden och 
bygg- och miljönämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för handläggning 
enligt alkohollagen och tobakslagen från Socialnämnden till Bygg- och 
miljönämnden från och med 2020-04-01.  

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna reviderade reglementen för 
Socialnämnden respektive Bygg- och miljönämnden att gälla från och med 
2020-04-01.  

Sammanfattning  
Då nuvarande handläggare av ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen 
avslutar sin anställning i kommunen föreslår förvaltningen att ansvaret för 
handläggning av dessa ärenden övergår från Socialnämnden till Bygg- och 
miljönämnden från och med 2020-04-01. Detta då förvaltningen bedömer 
att ingen ny rekrytering behöver göras utan att det går att lösa inom 
kommunen med redan befintliga resurser genom att omprioritera i 
miljöavdelningens tillsynsplan för 2020. En fördel är också att Bygg- och 
miljönämnden redan arbetar med myndighetsutövning av detta slag och att 
tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen till viss del går att samordna med 
övriga livsmedelsinspektioner.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 56 
Tjänsteskrivelse 
Nu gällande reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden  
Föreslagna reglementen för Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden 
Risk- och konsekvensanalys 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 75 Dnr 2020/00091  

Revidering av regler för Jan-Fridegårdpriset 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet i väntan på en föredragning för att 
besvara Fredrik Anderstedts (S) frågor om ärendet.  

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsförvaltningen har genom beslut KFN 2019-08-27 § 70 fått 
i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ till Jan 
Fridegårdspriset till gagn för kommuninnevånarna. 

För att uppfylla målet att priset kommer kommuninnevånarna till gagn före-
slår kultur- och fritidsförvaltningen att Regler för Jan Fridegårdspriset 
revideras på följande punkter: 

§ 2 revideras så att jury fortsättningsvis utses av kultur- och fritidsnämnden. 
Ansvaret för priset har flyttats över från kommunstyrelsen till kultur- och 
fritidsnämnden i och med den nya förvaltningen som träde i kraft 2019-01-
01. 

§ 3 revideras till att priset delas ut vartannat år på dag och plats som kultur- 
och fritidsförvaltningen beslutar om. 

I nuvarande § 3 anges att priset delas ut vartannat år på Jan Fridegårds 
födelsedag 14 juni eller vid annan dag som kommunstyrelsen beslutar om 
och att prisceremonin genomförs på Biskops-Arnö i samarbete med Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö. De nuvarande reglerna begränsar till en plats 
och tid som inte uppfyller krav på tillgänglighet eller kommer allmänheten 
till godo. Vartannat år delas priset ut av Uppsala kommun utan regler som 
styr utdelningen. Prisutdelningen bör framöver genomföras på 
tjänstemannanivå även i Håbo kommun. 

För år 2020 föreslår förvaltningen att Jan Fridegårdspriset delas ut i 
samband med införandet av en ny Fridegårdsfestival som är öppen för 
allmänheten och i samarbete med grundskolan innehåller riktade aktiviteter 
till skolan som bättre skulle uppmärksamma Jan Fridegård för allmänheten. 

Förslaget är att festivalen förläggs till skolterminen för att passa skolan och 
målgruppen bättre. Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett 
festivalprogram med aktiviteter för valda årskullar under skolveckan och en 
festivaldag för allmänheten på lördagen där även prisceremonin äger rum. 

Ceremonin har kostat 75 000 kr och delar av det går till juryarbetet. 
Resterande del kan fortsättningsvis läggas på Fridegårdsfestivalen med 
tillskott av medel från allmänkulturbudgeten.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 §61 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 
Nu gällande regler för Jan Fridegårdpriset 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) efterfrågar information, som även efterfrågades vid 
arbetsutskottets sammanträde, om hur förvaltningen tänkt att det ska fungera 
när förslaget arbetats fram.  

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet tills dess 
att en föredragning för att besvara Fredrik Anderstedts (S) frågor kan 
genomföras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommundirektör 
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§ 76 Dnr 2019/00374  

Hundbad, revidering av ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige gör följande tillägg i § 17 de kommunala ordnings-
föreskrifterna: ”Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt anvisat 
område i anslutning till kommunala badplatser förutsatt att sådant finns."  

Sammanfattning  
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas 
inom områden för de allmänna badplatserna Ekillabadet, Kalmarsandsbadet 
samt Kräggabadet under tiden 1 maj - 30 september. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att § 17 i de kommunala ordningsföreskrifterna 
ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom ett särskilt anvisat område i 
anslutning till Kalmarsandsbadet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ett område beläget vid sidan av 
det allmänna badet i Kalmarsand mot Bro-hållet anvisas särskilt för hund-
bad. Området kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från det 
allmänna badet. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp på 
området. Området kommer kompletteras med en hundlatrin och en livboj. 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för skötsel av hundbadet samt om-
besörjer skyltar och annat material för detta bad.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 63 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ordningsföreskrifter (nu gällande)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av ett 
förtydligande om vilket område som avses. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar på följande förändringar i kultur- och 
fritidsnämndens förslag: "Hundar får dock vistas året runt inom ett särskilt 
anvisat område i anslutning till kommunala badplatser förutsatt att sådant 
finns".  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag.  
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Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
(och kultur- och fritidsnämndens) förslag med Michael Rubbestads (SD) 
ändring och finner att så sker.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 77 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 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 
och med 2020-04-01. 

Kommunstyrelsens beslut 
3. Kommunstyrelsen beslutar att revidera den föreslagna blanketten så att 
punkten 1 utgår och ett bindestreck tillförs i punkten 11, enligt Michael 
Rubbestads (SD) och Per-Arne Öhmnas (M) yrkanden.   

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. 

Blanketten har nu uppdaterats i enlighet med Sverigedemokraternas 
ändringsyrkande och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för vidare beredning och beslut.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 §59 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 
anvisningar, reviderad efter KF 2020-02-24 § 23 
Förslag till reviderade regler för partistöd 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24 § 23 
Tjänsteskrivelse – uppdrag avseende redovisning av partistöd, daterad 2019-
12-04 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras till gruppledarna, samt för 
framtagande av villkor för vad som det kan beslutas om enligt gällande lag. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
med ändringen att punkt 1 stryks på den blankett som arbetsutskottet 
föreslår.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i 
andra hand bifall till den blankett som Socialdemokraterna visar.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
med tillägg av ett bindestreck i punkt 11 (bank-, konto och finansiella 
kostnader)   

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att det ska 
avgöras idag.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att behandla 
ärendet idag, nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Peter Kilger (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland 
Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), 
Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 

Nej-röst lämnas av: Eva Staake (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt 
(S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (S).  

Med 8 Ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att behandla 
ärendet idag.  

Beslutsgång 2 
Ordförande Helene Zeland Bodin (S) frågar därefter om kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag med tillhörande blankett eller 
arbetsutskottets förslag med blankettförslag från Socialdemokraterna och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillhörande 
blankett.  
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Reservation 
Fredrik Anderstedt (S), Helene Cranser (S), Sven-Olov Dväring (S) och Eva 
Staake (S) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 78 Dnr 2020/00069  

Redovisning av uppdrag till 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 redovisar 
förvaltningen regelbundet en lista över de aktuella uppdrag som faller under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Uppdragen redovisas nu i två separata förteckningar, en för avslutade (25 
st.) och en för ej avslutade (31 st.) uppdrag. Chefer och andra ansvariga har 
fått möjlighet att kommentera och rapportera uppdragens status och 
kommentarerna som inkommit framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 57 
Tjänsteskrivelse  
Uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning: Pågående 

Uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning: Avslutade 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 79 Dnr 2020/00070  

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 
kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 
bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 
vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 
förteckningar, en för avslutade (27 st.) och en för pågående (16 st.). Chefer 
och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 
verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 
framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-03-02 § 58 
Tjänsteskrivelse 
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Pågående 
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut: Avslutade 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 80 Dnr 2020/00054  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen    

Sammanfattning  
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10   

• Information – Storstockholm 

Storsthlm: Rekommendation om överenskommelse hemlöshet 

• Rapport -Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 

• Information – SKR 

Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och 
diskriminering genom bristande tillgänglighet | Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:10) 

• Inbjudan –SKR 

Fullmäktiges presidiekonferens "Fullmäktiges styrning och 
ansvarsprövning" 

• Inbjudan – SKR 

Webbsänt Seminarium om Komplexa dialoger  

• Information – SKR 

Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 | Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:08) 

• Inbjudan – SKR 

Inbjudan och program - Cykelkonferensen 2020 

• Skrivelse – Privatperson 

Skrivelse om Lilla rökeriet på Granåsen 

• Information – Samordningsförbundet 
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Information från Samordningsförbundet 

• Information – SKR 

Meddelande (3/2020) från SKR:s styrelse om Överenskommelse om 
äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 

• Inbjudan – SKL 

Master Class: Modeller som stöd vid medborgardialog i samhällsbyggnad 

• Information –SKL 

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller 
pandemiutbrott | Viktig information från SKR (cirkulär 20:06) 

• Inbjudan - Länsstyrelsen i Uppsala 

Inbjudan till Regional samverkanskurs 2020 

Beslutsunderlag 
Enligt ovan   

______________ 
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§ 81 Dnr 2020/00061  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut     

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2020-02-01 – 2020-03-06 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 
Delegationsbeslut för upphandlingsenheten  
Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden  

______________ 
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§ 82 Dnr 2020/00059  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-03-16 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll   

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10  

• Protokoll - Håbo Marknads AB 
       HMAB Styrelsesammanträde 2. 20200219 

• Protokoll Ungdomsråd 2019-10-14 

• Protokoll Ungdomsrådet 2019-11-19 

• Protokoll kommunala pensionärsrådet 2020-01-14 

• Protokoll kommunala funktionsrättsrådet 2020-01-14 

Beslutsunderlag 
Protokoll enligt ovan     

______________ 
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§ 83 Dnr 2020/00086  

Information till kommunstyrelsen: uppföljning av 
vattenprogram, samt inlämnad rapportering till 
Vattenmyndigheten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2017-09-25 § 95 ska kommunstyrelsen 
årligen delges en uppföljning av kommunens arbete med vattenprogrammets 
aktiviteter samt inlämnad rapportering till vattenmyndigheterna. 
Rapportering återges i bilagda dokument.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning av uppföljning vattenprogram 2019 
Enkätsvar från Håbo kommun, rapportering vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2019 

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunekolog 
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§ 84 Dnr 2020/00002  

Kommundirektörens informationspunkt  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar bland annat om :  

Kommunens pågående arbete med Corona/covid 19 

Kommunen arbetar bland annat genom samverkan inom länet. Kommunen 
följer de rekommendationer som finns från folkhälsomyndigheten. 
Kontinuetsplanering är genomförd i alla förvaltningar och alla verksamheter 
arbetar med personalplanering. Kommunen ser även över behovet av att 
aktivera stab för pandemiplanering, analys och lägesbild. Möjliggör arbete 
hemifrån i större utsträckning. Veckovisa lägesbilder skickas till MSB och 
Socialstyrelsen.  

Omorganisation 

Arbete med omorganisation pågår enligt plan. Facklig förhandling beräknas 
ske i april.  

______________ 
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§ 85 Dnr 2019/00456  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Skolans beredskap för Corona/covid19 

Michael Rubbestad (SD) ställer frågor om skolans beredskap för Corona. 
Har kommunen beredskap för undervisning på distans? Hur fungerar 
städningen i förhållande till Corona? Handsprit? 

Elisabeth Forsberg, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 
svarar på frågorna och meddelar bland annat följande: Kommunen är så 
förberedd som det går att vara på distansundervisning. Bra verktyg och bra 
plattformar finns. Gymnasiet kan i princip stänga ner helt och hållet. 
Studiebesök utanför kommunen genomförs inte. Inom kommunen 
genomförs exempelvis besök på hälsoäventyret, men enbart i befintliga 
klassgrupper, man blandar inte grupper. Förvaltningen vill helst inte stänga 
skolor och förskolor om det inte blir absolut nödvändigt. Lokalvården fyller 
på med papper och tvål så mycket det bara går. Man använder städmetoder 
som är bra på att ta bort partiklar och tar prover. Har också ett reservlager av 
städprodukter. Rekommendation är att i första hand använda tvål och vatten 
för handtvätt då detta är mest ändamålsenligt.  

Säkra gång- och cykelvägar i Draget 

Christian Nordberg (MP) väcker frågan om Säkra gång- och cykelvägar i 
Draget. Detta eftersom gång- och cykelväg från centrum till den nybyggda 
Ica Maxi saknas. Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar om att 
tekniska nämnden arbetar med frågan. En provisorisk gång- och cykelväg 
ska finnas på plats inom kort och sedan ersättas av en permanent.  

Kommunens möjlighet till deltagande vid digitala konferenser 

Fred Rydberg (KD) väcker frågan om vilka möjligheter kommunen har att 
delta vid digitala konferenser. Frågan diskuteras. Förvaltningen kommer att 
återkomma i frågan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör, för åtgärd (sista punkten) 
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§ 86 Dnr 2020/00109  

Samverkan i region Uppsala 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ambitionen att skapa 
större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.  

Sammanfattning  
Ambitionen är att kommunerna Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, 
Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska genomföra en första bred 
förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala 
uppdrag.  

Anledningen till att parterna vill göra förstudien är den ekonomiska, och 
verksamhetsmässiga utmaning kommunerna står inför vad gäller utförande 
av sina respektive kärnuppdrag.  

Hypotesen som ska undersökas är om det går att genomföra delar de 
kommunala uppdragen på ett mer effektivt sätt om det gjordes gemensamt.  

Förstudien skall genomföras under ca 6 månader genom extern part.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Helene Zeland Bodin (C) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
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