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§ 174 Dnr 62740  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 

av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande 

tillägg:  

Extra bolagsstämma  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron, utser justerare 

att jämte ordföranden justera protokollet samt fastställer dagordningen. 
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§ 175 Dnr 2015/00228  

Ställa ut för granskning - Detaljplan för Bålsta 1:124 
m.fl., Gästis, planbesked samt planuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att samrådsförslaget för Bålsta 

1:124 m.fl., Gästis ställs ut för granskning. 

Sammanfattning  

Förslag till detaljplan för Bålsta 1:124 m.fl., Gästis var under mars/april ute 

på samråd. Under samrådet inkom sju yttranden varav fem med synpunkter. 

Ett av syftena med samrådet var att stämma av sakägares och bålstabors 

inställning till förslaget. Synpunkterna berör dock bara en del av 

planförslaget. 

Efter samrådet har exploatören lyft fram ett alternativ om en större modern 

byggnad om tre våningar som ersättning om en av annexbyggnaderna. 

Förvaltningen bedömer att byggnaden blir alltför dominerande och därför 

behöver anpassas bättre till Gästis, i färg form och volym. Något som bör 

gälla generellt för ny bebyggelse inom planen. 

Förvaltningen efterfrågar därför ett inriktningsbeslut. Om förslaget som det 

såg ut vid samråd (efter justeringar enligt samrådsredogörelse) kan ställas ut 

på granskning. Alternativt om förslaget (med anledning av exploatörens nya 

skisser efter samrådet) kräver omarbetning gällande just anpassning till 

Gästis.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-22 

Kart- och illustrationsbilaga 

Utkast till samrådsredogörelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att samrådsförslaget för Bålsta 1:124 m.fl., 

Gästis ställs ut för granskning. 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att samrådsförslaget ställs ut för granskning 

med förändringen att huset längst med Håbohus fastighet sänks till två 

våningar.  

Thomas Moore (SD) yrkar att samrådsförslaget ställs ut för granskning, 

dock med förändringen att inga fastigheter är högre än två våningar.   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(76) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och frågar om 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det egna yrkandet, enligt 

Agneta Hägglunds (S) yrkande eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande.  

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Agneta Hägglunds (S) 

yrkande.  

Protokollsanteckning 

Liselotte Grahn Elg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 

förslaget.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 176 Dnr 2015/00321  

Antagande - Detaljplan för Skogsbrynets förskola, 
Eneby 1:55 och 1:61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för 

Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900)   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av dagens förskola. 

Förslaget var ute på samråd under mars och april 2018 samt på granskning 

under september och oktober 2018. Endast Lantmäteriet inkom med 

synpunkter. Efter samrådet justerades förslaget något för att tydliggöra 

åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att möjliggöra 

annan skolverksamhet än förskola. 

Efter gransknings har inte förslaget ändrats. Därför föreslås förslaget till 

detaljplan nu antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-18 

Plankarta Antagande 

Planbeskrivning Antagande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande   

 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(76) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 177 Dnr 2018/00747  

Planuppdrag - Detaljplan för Ekilla 1:15, 
Enköpingsvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Ekilla 1:15, 

Yttergran 

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Ekilla 

1:15, Yttergran enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två 

år.  

Sammanfattning  

Håbohus ansökte 2017-10-12 om att planlägga fastigheten Ekilla 1:15 för 

småhusbebyggelse. Fastigheten ägs av Håbo kommun och är cirka 21 500 

m2. Planbesked gavs 2018-01-30 och den 2017-12-13 presenterades även 

förslaget för Kommunstyrelsens arbetsutskott vilka då gav plan- och 

exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram ett planuppdrag för aktuellt 

område.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-10 

Kartbilaga  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 178 Dnr 2016/00436  

Planuppdrag för Bålsta 1:614 m fl, Norra Ullevi  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta 

1:614 m fl, Norra Ullevi  

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Bålsta 

1:614 m fl , Norra Ullevi,  enligt 5 kap. 11§ Plan- och byggnadslagen 

(2010:900) 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två 

år.   

Sammanfattning  

Förvaltningen fick uppdrag 2016-09-05, men arbetet med att upprätta 

förslag till detaljplan tog aldrig fart och uppdraget upphörde efter två år 

2018-09-05. Nu önskar förvaltningen att förnya uppdraget i enlighet med 

föregående uppdrag. 

I spåren av ett antal lokaliseringsutredningar har en planlagd, men ej 

exploaterad A-tomt visat sig svåranvänd för det ursprungliga syftet. 

Förvaltningen förslår därför en förändrad markanvändning. Ny detaljplan 

föreslås ersätta gällande byggnadsplan, i och med att den sedan 70-talet inte 

stämmer överens med faktisk utbyggnad av området och därmed omöjliggör 

ny-, om-, eller tillbyggnad för ett antal fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-13 

Start-PM Bålsta 1:614 m fl. Norra Ullevi  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 179 Dnr 2018/00746  

Planuppdrag- Detaljplan del av Skokloster 2:80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för del av 

Skokloster 2:80 

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för del av 

Skokloster 2:80, enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900. 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två 

år.  

Sammanfattning  

Håbohus ansökte 2017-10-12 om att planlägga fastigheten Skokloster 2:80 

för bostäder och centrumverksamhet. Fastigheten ägs av Håbo kommun och 

den del som nu är aktuell för planläggning är cirka 5500 m2. Positivt 

planbesked gavs 2018-01-30. 

Plan- och exploateringsavdelningen ser positivt på en utveckling av 

Skokloster som är i behov av centrumverksamhet och en förtätning av 

centrumområdet är en lämplig utveckling enligt översiktsplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-22 

Start- PM, Detaljplan del av Skokloster 2:80 

Detaljplaneavtal  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 180 Dnr 2018/00748  

Planuppdrag - Detaljplan för Katrinedal 3:70, 
Lövbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för del av 

Katrinedal 3:70, Lövbacken, Övergran. 

2. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för del av 

Katrinedal 3:70, Lövbacken, Övergran enligt 5 kap. 11§ Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits senast 

den 30 november 2020. 

4. Förvaltningen får hädanefter presentera tydligare kartunderlag.  

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Katrinedal 3:70 ansökte 2016-12-20 om planbesked för 

en del av fastigheten. Planbeskedet syftade till att planlägga aktuell fastighet 

för åtta småhus med väganslutning och en mindre lekplats. Katrinedal 3:70 

består till största del utav åkermark och aktuellt område omfattar cirka 1,6 

ha åkermark som varit i träda under en lång tid. Kommunstyrelsen lämnade 

positivt planbesked 2017-03-20, § 56.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Kartbilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag, planuppdraget ska 

endast omfatta fastigheten som är i privat ägo. Förvaltningen får hädanefter 

presentera tydligare kartunderlag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

förvaltningens förslag med Leif Zetterbergs (C) tillägg och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 181 Dnr 2011/00090  

Godkännande av detaljplaneprogram för Gröna Dalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner planprogram för Gröna dalen för samråd 

enligt 5 kap. 20 § Plan- och bygglagen (1987:10).  

Sammanfattning  

Gröna dalen föreslås utvecklas till en stadspark som binder ihop de centrala 

delarna av Bålsta med Mälaren. Gröna dalen ska bli en mångfunktionell 

stadspark som innehåller en mängd olika aktiviteter och upplevelser för 

olika åldrar och intressen under hela året. Dagvattenparken i Gröna dalen är 

en förutsättning för att kunna hantera dagvattnet i samband med 

utvecklingen och förtätningen av Bålsta centrum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-13 

Programkarta, 2018-05-04 

Programbeskrivning, 2018-05-04 

Samrådsredogörelse, 2018-10-26 
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§ 182 Dnr 2011/00106  

Planuppdrag- Detaljplan för Viby äng etapp I + K 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 

upprätta förslag till detaljplan för Viby äng etapp I och K. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att planuppdraget upphör att 

gälla om detaljplanen inte antagits inom två år.   

Sammanfattning  

Detaljplan för Viby äng etapp I och K påbörjades redan under 2006 men 

arbetet avstannade. Bakgrunden till uppdraget var planprogrammet för Viby 

äng som vann laga kraft 2004-11-29. Eftersom att planen har varit vilande 

under en lång till föreslår plan- och exploateringsavdelningen att ett nytt 

planuppdrag tas för Viby äng etapp I och K. Ansökan gäller del av Broby 

1:1. Syftet är att planlägga bostäder på marken.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-29 

Start-PM Viby äng etapp I + K 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 183 Dnr 2018/00240  

Samråd - Detaljplan 440 Väppeby 7:52 (Draget)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att samråda 

förslag till detaljplan för Väppeby 7:52 m.fl., norra Draget enligt 5 kap. 11§ 

Plan- och bygglagen (2010:900).    

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde för 

ändamålen småindustri, kontor, handel och lager. Utöver markens 

lämplighet för exploatering av verksamhetsmark har återvändsgatan som 

ansluter till området i öst samt det mindre kärret där Större 

vattensalamander vistas beaktats. 

Detaljplanen för aktuellt område tillåter verksamhetsmark i likhet med 

intilliggande verksamhetsområde, Draget. Levnadsmiljön för den Större 

vattensalamandern avses skyddas genom att planlägga våtmarken och den 

intilliggande växtligheten som naturmark. Återvändsgatan föreslås anslutas 

till befintliga Spjutvägen för att underlätta driften av gatan samt att skapa 

tydligare entréer till framtida fastigheter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-13 

Samrådsförslag till detaljplan för Väppeby 7:52 m.fl., norra Draget   

Plankarta 

Behovsbedömning  

Start-PM 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 184 Dnr 2013/00059  

Ställa ut för granskning - Detaljplan för kvarter nr 4 
Logistik Bålsta, Skörby 5:1, Lundby 2:1 samt Bålsta 
2:61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att sända ut 

detaljplan 421, Logistik Bålsta kv.4 för granskning  

2. Samrådsredogörelsen godkänns. 

Sammanfattning  

Syftet med detaljplanen är att inom verksamhetsområdet Logistik Bålsta 

planlägga cirka 26 ha skogs- och åkermark för industriell verksamhet. 

Planområdet utgörs idag av skog- och åkermark och är oexploaterat men 

ligger intill befintligt industriområde och inom antaget planprogram. Inom 

detaljplanen har Benders för avsikt att utöka sin verksamhet med cirka 10 

ha, resterande planområde lämnas till framtida exploatörer. Dessa är idag 

okända men kan tänkas bli någon form av e-handelsverksamhet. Då detta 

ännu inte är klart lämnas planen relativt flexibel för att möjliggöra för en 

framtida exploatering. Inom detaljplanen kommer det även att planläggas 

för cirka 20 ha naturmark, för att skapa en barriär mellan bostadsområdet 

Skörby och industriområdet.  En spårförbindelse finns som idag tar in 

fullstora gods-/cargotåg till Benders verksamhet. Stickspåret från 

Mälarbanan föreslås att planläggas som kvartersmark.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Plankarta 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Protokollsanteckning 

Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 185 Dnr 2013/00150  

Ställa ut för granskning - Detaljplan 427, Frösunda 3:1, 
Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut 2017-04-24 § 92.  

2. Uppdrar till förvaltningen att se över kommunal mark som tagits i 

anspråk och hur detta ska hanteras.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen 2016-05-23 § 99 att samråda 

och granska detaljplanen för Viby förskola och skola.  

Sedan samrådstiden har delar av den, i byggnadsplanen K42, planlagda 

naturmarken tagits med i detaljplanen. Marken är idag ianspråktagen som 

kvartersmark, bostäder. Dessa områden kommer att ingå i den nya 

detaljplanen för att bekräfta dess faktiska användning. 

Förändringar av planförslagets omfattning resulterar i ett ytterligare förslag 

till att ställa ut detaljplanen för granskning.   

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2018-10-26 

Planbeskrivning, daterad 2018-10-26   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-

04-24 § 92 som är följande:  

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att gå ut med 

förslaget till detaljplan 427 för del av Frösunda 3:1 Viby förskola och skola 

på granskning med ny utformning enligt bilagor, samt enligt ändringarna i 

Agneta Hägglunds (S).   

Agneta Hägglunds (S) yrkande som lämnades på kommunstyrelsen 2017-

04-24 är följande:  

Förslaget ändras så att tidigare avtal inte förändras, frånsett att bilväg ingår.  

Uppsägningen med samfälligheten återtas i sin helhet. 

Ett samlat grepp behöver tas över hur kommunen skall förhålla sig till 

tidigare avtal om nyttjanderätt som tecknats mellan olika samfälligheter och 

övriga markägare. Ett arbete som får göras när det finns resurser och efter 

att denna prioritering initieras från politiken. 
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Fredrik Anderstedt (S) påpekar vikten av att underlaget ställs ut så som det 

reviderades 2017-04-24 § 92.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande med 

tillägget att förvaltningen får i uppdrag att se över kommunal mark som 

tagits i anspråk och hur detta ska hanteras.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Fredrik Anderstedts (S) yrkande med Leif Zetterbergs (C) tillägg och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  

Kansli 

Kommundirektör  
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§ 186 Dnr 2016/00565  

Godkännande av redovisning av 
projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagen 

projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag daterad den 29 

oktober 2018.      

Sammanfattning  

projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 37 plan- och 

programprojekt. Med en fördelning om 9 hög-, 7(8) medel-, 11 låg- samt 10 

oprioriterade. För närvarande fokuseras personalresurser på de högst 

prioriterade projekten, men ett utökat konsultstöd möjliggör arbete med 

ytterligare projekt.  

Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 

uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. Ett nytt uppdrag har lagts 

till som lågt prioriterat (Mussebo). Annars har endast ett fåtal justeringar 

gällande tidsplaner har gjorts sedan tidigare lista.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-18 

Förslag till projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag, 

daterad 29 oktober 2018  

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploatering  
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§ 187 Dnr 2018/00840  

Namnsättning av park, Bålsta 1:614 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att parken på fastighet Bålsta 1:614, ska heta 

Finska parken/Suomi puisto.  

Sammanfattning  

För att hedra och uppmärksamma Finlands 100 år som självständig nation 

anlades år 2017 en liten fickpark vid Dalvägen. I parken planterades en 

finsk rödbjörk, Betula pubescens f. Rubra. Finska föreningen har efter detta 

efterfrågat en namn på den lilla parken och tagit initiativet till att, inom 

föreningen, ta fram ett antal namnförslag som har överlämnats till 

namngruppen för beredning. 

Namngruppen har berett frågan vid sammanträde 2018-10-08 och fastnat för 

två förslag, Finska parken/Suomi puisto och Rödbjörksparken/ Punakoivu-

puisto. Namngruppen förordar Finska parken/ Suomi puisto då det redan har 

blivit ett etablerat namn. 

Skyltning ska ske med både svenskt och finskt namn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-13 

Kartbilaga  

Namnförslag  
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§ 188 Dnr 2018/00830  

EU-val 2019: Valstugor, ansökan om tillfälligt bygglov  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ansöka om tillfälligt 

bygglov för placering av 5 stycken valstugor på lämplig plats i anslutning 

till Bålsta Centrum inför EU-valet 2019.    

Sammanfattning  

Inför valet till riksdag, kommun och landsting 2018 beslutade 

kommunstyrelsen (KS 2017-11-20 § 231) att införskaffa nio stycken 

valstugor inför valet 2018. Dessa skulle användas även vid EU-valet och 

därefter avyttras. Inför EU-valet 2019 har gruppledarna enats om att fem 

stycken valstugor behövs enligt följande fördelning: 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: 1 stuga 

Moderaterna och Kristdemokraterna: 1 stuga 

Sverigedemokraterna: 1 stuga 

Miljöpartiet: 1 stuga 

Centerpartiet och Liberalerna: 1 stuga.  

Valstugorna ska placeras i anslutning till Bålsta centrum men kan även 

placeras längs med centrumbyggnaden istället för mitt på 

centrumparkeringen som vid 2018 års val.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24 
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§ 189 Dnr 2018/00348  

Motion: Håll Håbo rent 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa, i texten 

till grundavgift för flerbostadshus, enligt bilaga 1. Den nya taxan gäller från 

1 januari 2019. 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna, Robert Kohlström, har inkommit med en motion där 

det föreslås att personer med permanent boende och med sin 

folkbokföringsadress på campingplatser inom kommunen i likhet med 

övriga invånare ges möjligheten att kvittera ut ett personligt passerkort per 

uppställningsplats till återvinningscentralen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och avfallsenheten 

tillstyrker motionen. För att göra förslaget möjligt behöver ett tillägg göras i 

grundavgiften i avfallstaxan. Det är grundavgifterna som finansierar 

kostnaden för kommunens återvinningscentral och det finns i nuläget inte 

någon grundavgift som är tillämpbar för boende på camping. Tillägget i 

avfallstaxan föreslås gälla permanent boende på camping och liknande 

boende. Tillägget innebär att de som är permanent boende på camping eller 

liknande boende, betalar samma grundavgift som boende i flerfamiljshus. I 

nuläget är grundavgiften för boende i flerfamiljshus 1060 kr/hushåll/år. 

Det är fortfarande fastighetsägaren som är betalningsansvarig och även den 

som sköter distributionen av passerkort till sina hyresgäster.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

Motion 2018-05-04 

Bilaga 1, Förslag till tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa   
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§ 190 Dnr 2018/00833  

Revidering av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 2.2.2 i avfallstaxan 

eftersom denna är felaktig och inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en taxa för markbehållare 1,5 

kbm.   

Sammanfattning  

Det finns behov av en revidering i avfallstaxan. 

Taxor i punkten 2.2.2 är delvis felaktiga och täcks i övrigt av taxor som 

finns i punkten 2.2.1. Punkten 2.2.2 bör därför utgå ur taxedokumentet. 

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 1,5 kbm markbehållare 

för att tillgodose detta behov behöver vi göra ett tillägg i avfallstaxan. Taxan 

för detta abonnemang har räknats fram genom att halvera taxan för befintligt 

abonnemang för en 3 kbm markbehållare. Taxan för 1,5 kbm markbehållare 

föreslås vara 12 775 kr per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Utdrag ur avfallstaxan, sid 7   
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§ 191 Dnr 2017/00721  

Delredovisning av utredning av huvudmannaskap för 
vägar och annan allmän platsmark i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att fortsatt arbete 

bedrivs enligt utredningens förslag.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen gav i februari 2018 tekniska avdelningen i uppdrag att 

utreda huvudmannaskap för enskilda anläggningar i Håbo kommun. Under 

våren och sommaren har konsultföretaget Torkel Öste genomfört en 

inventering av befintliga förhållanden och presenterat denna i en rapport 

med tillhörande kartunderlag (se bilaga). Det redovisade materialet är att 

betrakta som ett arbetsmaterial för fortsatt arbete.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Protokollsutdrag KS 2018-02-12 § 34  

Bilaga PM Huvudmannaskap för vägar och grönområden i Håbo kommun   
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§ 192 Dnr 2018/00813  

Redovisning av uppdrag avseende inventering av 
bommar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bommar utmed huvudstråk för gång- och 

cykelvägar ska åtgärdas enligt tekniska avdelningens förslag. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra skyltning med start under 2019. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att anse uppdraget avseende inventering av 

bommar avslutat.   

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen föreslår att elva bommar utmed huvudstråk för gång- 

och cykelvägar byggs om så att framkomligheten för bland annat cyklister 

och permobiler säkras. Tre bommar kan tas bort helt då de inte fyller någon 

funktion. Dubbelbommar bör i första hand byggas om till enkelbommar 

förutom vid skol- och förskolegårdar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Kartbilaga 1 huvudstråk GC med bilspärrar 

Kartbilaga 2 skyltning gc-vägar 

Kartbilaga 3 bilspärrar i Bålsta tätort  

Bilaga inventering bommar  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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§ 193 Dnr 2017/00722  

Redovisning av uppdrag att ta fram en trafikanalys för 
Bålsta tätort med anledning av planerad byggnation 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och anse uppdraget 

avslutat.   

Sammanfattning  

Håbo kommun står inför en omfattande utbyggnad av Bålsta tätort. Det 

finns därför ett behov av att ta reda på hur trafiken i tätorten kan komma att 

utvecklas när utbyggnaden genomförs. Syftet är att undvika framtida 

trafikproblem. Tekniska avdelningen har därför med hjälp av 

konsultföretaget ÅF tagit fram en övergripande trafikanalys för att få en 

prognos för trafikutvecklingen, förslag på åtgärder samt ett verktyg för att 

arbeta vidare med om utvecklingen förändras. 

Den framtagna analysen och rapporten visar hur trafikflödena kan se ut om 

alla planerade exploateringar genomförs till år 2040, samt även hur den kan 

se ut med en reducerad exploatering till år 2030. Trafikmodellen kan utgöra 

en bra grund vid framtagande av t.ex. översiktsplan, trafikplan, trafikstrategi 

eller parkeringsplan. Den kan även användas vid kommande exploateringar 

eller för ett fortsatt arbete med trafikoptimering av vägkorsningar och andra 

trafiklösningar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Rapport – Övergripande trafikmodell för Bålsta tätort   

Protokollsutdrag KS 2018-02-12 § 33 
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§ 194 Dnr 2018/00814  

Gångbro till Svanholmen/Järnvägsparken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige återkallar beslutet om att bygga en gångbro till 

Svanholmen/Järnvägen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att omprioritera 

kommunstyrelsens investeringsbudget för att finansiera bland annat gångbro 

till Svanholmen i Järnvägsparken samt en informationsskylt på platsen ( § 

80 Dnr 2017/00348). För detta ändamål avsattes 300 000 kronor. Tekniska 

avdelningen har efter kostnadsberäkningar kommit fram till att kostnaden 

för gångbron blir cirka 550 000 kronor. Avdelningen föreslår att 

kommunfullmäktige tillskjuter 250 000 kronor utöver redan avsatta medel. 

Informationsskylt genomförs inom gatu- och parkenhetens driftbudget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att kommunfullmäktige återkallar beslutet om att 

bygga en gångbro till Svanholmen/Järnvägen.  
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§ 195 Dnr 2018/00415  

Gång- och cykelväg mellan Jättens väg och 
Skoklosters slott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att 

projektera och anlägga en gång- och cykelväg mellan Slottsskogen och 

Skoklosters slott enligt alternativ C och D. Genomförandet ska ske i dialog 

med Statens fastighetsverk, Upplandsstiftelsen och Naturvårdsverket. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att projektet finansieras genom kommunens 

investeringsbudget 2019-2021. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att medel för drift- och underhållskostnader 

avsätts i driftbudget när anläggningen har tagits i bruk.  

Sammanfattning  

I samband med förarbeten för översiktsplan för Håbo kommun genomfördes 

en medborgardialog med boende i Skokloster. Då framfördes önskemål om 

att knyta ihop Slottsskogen och Skokloster slott med en gång- och cykelväg 

utmed den sträcka där VA-ledningar har byggts mellan Slottsskogen och 

Skoklosters slott.  

Tekniska avdelningen utredde under våren 2018 möjligheten att anlägga en 

gång- och cykelväg på föreslagen sträcka och föreslog samtidigt en 

alternativ sträckning utmed befintligt vägnät. Tekniska utskottet gav i juni 

avdelningen i uppdrag att arbeta vidare enligt den alternativa sträckningen 

utmed befintlig vägnät. Vid kommunstyrelsen sammanträde i september 

återremitterades ärendet för ytterligare utredning. Därefter har det från 

Statens fastighetsverk inkommit synpunkter och förslag på ytterligare andra 

sträckningar. 

Tekniska avdelningen har även tittat på ett alternativ som till stor del bygger 

på tidigare förslagen sträckning utmed befintligt vägnät. Detta alternativ 

benämns alternativ 1. 

Tekniska avdelningen har utvärderat alla alternativ och förordar det 

alternativ som även Statens Fastighetsverk ser som det bästa, alternativ C. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Kartbilaga med de olika alternativen samt distansangivelser 

Skiss över sträckning med belysning inom område för Skoklosters slott, 

SFV   

Protokollsutdrag KS 2018-09-17 § 164 

Protokollsutdrag TU 2018-06-18 § 50 
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§ 196 Dnr 2018/00816  

Installation av solel i kommunens fastigheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att 

genomföra en investering avseende solcellsanläggningar på de tio egna 

fastigheter som har bedömts särskilt lämpliga, förutsatt att takens hållfasthet 

är tillräcklig.    

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen har ett uppdrag att, där det är lämpligt, installera 

solceller för produktion av el alternativt värme i kommunens fastigheter. 

ENEO Solutions har på fastighetsenhetens uppdrag gjort en inventering av 

kommunens totalt 44 fastigheter. Tio fastigheter har lyfts fram som särskilt 

lämpliga. En hållfasthetsberäkning behöver göras på de utvalda 

fastigheternas tak. 

Tekniska avdelningen föreslår att kommunen väljer en lösning med egna 

solcellsanläggningar och att en entreprenad för projektering och installation 

av solceller upphandlas när den pågående utredningen av takens hållfasthet 

är klar. 

En lösning med egna solcellsanläggningar föreslås då detta ger kommunen 

kontroll på de egna fastigheterna och på systemen i dessa. Det bedöms 

också vara en fördel att bygga upp egen kompetens inom området.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-01 

Beslutsunderlag Håbo solceller 2018-05-25 
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§ 197 Dnr 2018/00822  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 
område i Skokloster 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Skokloster; 0305 2018:00045.  

Sammanfattning  

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

Det områden i kommunen som anges i kartbilden skall vara tättbebyggt 

område. 

Föreskriften om tättbebyggt område skrivs om med formulering enligt TSFS 

2009:75 då Transportstyrelsen har uttryckt att de inte kommer att godkänna 

den tidigare formuleringen "Inom tättbebyggt område enligt kartbild" vid ett 

eventuellt överklagande. 

Området för tättbebyggt område förändras inte och får därmed inga andra 

konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

LTF Tättbebyggt område i Skokloster   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 198 Dnr 2018/00821  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt 
område i Bålsta 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bålsta; 0305 2018:00044.   

Sammanfattning  

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

Det område i kommunen som anges i kartbilden ska vara tättbebyggt 

område. 

Föreskriften om tättbebyggt område skrivs om med formulering enligt TSFS 

2009:75 då Transportstyrelsen har uttryckt att de inte kommer att godkänna 

den tidigare formuleringen "Inom tättbebyggt område enligt kartbild" vid ett 

eventuellt överklagande. 

Området för tättbebyggt område utökas vid Viby äng och konsekvensen av 

det blir att det nyexploaterade området vid Viby äng blir inom tättbebyggt 

område. I övrigt är området för tättbebyggt område oförändrat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

LTF Tättbebyggt område i Bålsta   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 199 Dnr 2018/00824  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på nedre pendlarparkeringen, Stockholmsvägen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering på nedre pendlarparkeringen.    

Sammanfattning  

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

Inom markerade platser på parkeringsytan som anges i kartbilden får fordon 

parkeras. 

Parkering är dock förbjuden under tiden måndag - söndag klockan 02.00 - 

05.00. 

Denna så kallade ”nedre pendlarparkeringen” har regelbundet använts som 

boendeparkering med långtidsuppställda fordon som följd. För att förhindra 

att denna situation uppstår igen begränsas parkeringen till att endast tillåtas 

under den tiden pendeltåget går. 

Tidigare har denna parkering reglerats med generella parkeringsregler, dvs 

tillåten parkering 24 timmar på vardagar och 72 timmar på helger. Detta är 

en svårövervakad och resurskrävande parkeringsregel och det har inneburit 

att det ofta förekommit långtidsuppställda fordon som skapat irritation hos 

andra bilister som velat hitta en parkeringsplats på morgonen. 

Då flertalet bilar regelbundet stått uppställda under nattetid på ungefär 

samma platser närmast bostadsområdet har det försvårat för snöröjning och 

annan renhållning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

LTF Parkering på nedre pendlarparkeringen   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 200 Dnr 2018/00825  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
för rörelsehindrade på nedre pendlarparkeringen, 
Stockholmsvägen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på nedre 

pendlarparkeringen.   

Sammanfattning  

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På särskilt iordningställda platser i den norra delen av parkeringsytan som 

anges i kartbilden får endast sådant fordon parkeras som används för 

befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 

trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger 

samma rätt att parkera. Parkering är dock förbjuden under tiden måndag - 

söndag klockan 02.00-05.00. 

Denna så kallade ”nedre pendlarparkeringen” har regelbundet använts som 

boendeparkering med långtidsuppställda fordon som följd. För att förhindra 

att denna situation uppstår igen begränsas parkeringen till att endast tillåtas 

under den tiden pendeltåget går. 

Tidigare har denna parkering reglerats med generella parkeringsregler, dvs 

tillåten parkering 24 timmar på vardagar och 72 timmar över helger. Detta 

är en svårövervakad och resurskrävande parkeringsregel och det har 

inneburit att det ofta förekommit långtidsuppställda fordon som skapat 

irritation hos andra bilister som velat hitta en parkeringsplats på morgonen. 

Då flertalet bilar regelbundet stått uppställda under nattetid på ungefär 

samma platser närmast bostadsområdet har det försvårat för snöröjning och 

annan renhållning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

LTF Parkering för rörelsehindrade på nedre pendlarparkeringen.   

______________ 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska avdelningen 
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§ 201 Dnr 2018/00826  

Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Ullevivägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrifter om tidsbegränsad parkering på Ullevivägen.   

Sammanfattning  

Håbo kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 

På den iordningställda och uppmärkta ytan vid Ullevivägen som anges i 

kartbilden får fordon parkeras under högst 4 tim i följd. 

Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas. 

I höjd med padelhallen efter Ullevivägen är en yta är iordningställd som 

parkeringsplats och är främst tänkt för besökare till Järnvägsparken, 

tennishallen samt padelhallen. Parkeringen begränsas till 4 timmar med 

parkeringsskiva för att förhindra att parkeringsytan används som 

boendeparkering med långtidsuppställda fordon som följd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

LTF Tidsbegränsad parkering på Ullevivägen   

 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 202 Dnr 2018/00783  

Inrättande av oppositionsråd samt korrigering av 
arvodesregler inför mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11 

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika 

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr.   

Sammanfattning  

Inför den nya mandatperioden har det blivit klart att genom valteknisk 

samverkan finns i Håbo kommun tre grupper i kommunfullmäktige, med 17 

respektive 16 och 8 mandat. För att göra det möjligt för dessa grupper att 

aktivt följa och delta i beredningen av viktiga processer i det kommunala 

arbetet inrättas från årsskiftet ytterligare ett oppositionsråd, samtidigt som 

ersättningen för de två övriga råden justeras. De partier som kommer att 

inneha kommunalråd/oppositionsrådsposterna erhåller inget 

gruppledararvode. Innehavarna av respektive rådspost nomineras av 

respektive partigrupp/valsamverkande grupp och utses formellt av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2018-10-12 

Arvodesreglering - Ekonomisk uträkning   

 

Jäv  

Liselotte Grahn Elg (M) och Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beredning och beslut. Leif Zetterberg (C) tjänstgör som ordförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar följande: 
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1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11 

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika 

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr.  

Anette Erling Jivenius (L) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande enligt 

första attsatsen. Lämnar följande förslag på ändring på andra attsatsen: 

Kommunstyrelsens ordförande: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 80 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 40 % av inkomstbasbeloppet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 

egna förslaget eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande. Ordförande finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt det egna förslaget.  

Protokollsanteckning 

Anette Erling Jivenius (L) önskar få antecknat till protokollet att yrkandet 

sker i rollen som ersättare för moderaterna.  

Fredrik Anderstedt (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 203 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Arbetsordningen gäller från 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer 

2003.238 när nya arbetsordningen träder i kraft. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende 

fullmäktiges arbete.  

4. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till E-förslag och ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma med förslag på 

tidsplan och regler för ett eventuellt införande av E-förslag.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 

ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 

delar inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu 

förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med 

fullmäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på 

förslaget till ny arbetsordning.  

 

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 

Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 

vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande 

arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 

arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya 

arbetsordningen öppnar också för ytterligare digitalisering av 

sammanträdeshanteringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s 

underlag är det bilagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med 

utförliga kommentarer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, 

förslaget är framtaget i likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, 

Heby, Knivsta och Uppsala.    

 

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och 
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allmänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

arbetsordning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 

återkomma med förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av 

E-förslag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

SKL:s E-förslag, steg för steg    
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§ 204 Dnr 2018/00729  

Revidering av reglemente för Håbo kommuns 
nämnder, mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Håbo kommuns nämnder.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare version av Reglemente för Håbo 

kommuns nämnder (dnr. 2017/00625, nr 79273).   

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver kommunens reglementen ses över. 

Reglementet för Håbo kommuns nämnder, det så kallade allmänna 

nämndreglementet uppdaterades nyligen på grund av den nya 

kommunallagen. Dess innehåll är således väl genomgånget och fortsatt 

aktuellt. Dock har kommunfullmäktige 2018-06-11 § 66 beslutat om en 

förändrad politisk organisation, enligt vilken två nya nämnder bildas och 

antalet ledamöter och ersättare i vissa nämnder uppdateras. 

Krisledningsnämnden har också lagts till i listan över nämnder, då denna 

inte fanns med i reglementet sedan tidigare. Reglementet har således setts 

över och korrigerats utifrån dessa premisser, men lämnas i övrigt orört.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-27 

Förslag till nytt reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Nu gällande reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut § 66 2018   
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§ 205 Dnr 2018/00725  

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för 

kommunstyrelsen (KF 2017-12-04 § 150) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en ny politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Denna medför bland annat att de 

tekniska verksamheterna samt kultur- och fritidsverksamheterna överförs 

från kommunstyrelsen till egna nämnder. Kommunstyrelsens reglemente 

behöver därför regleras inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag till reglemente, som anpassats till detta beslut. Detta 

genom att de tekniska verksamheterna samt delar av kultur- och 

livsmiljöavdelningens verksamheter har brutits ur.  

Vissa av de mer övergripande ansvarsområden som i dagsläget 

organisatoriskt ligger under kultur- och livsmiljöavdelningens 

ansvarsområde föreslås dock ligga kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller 

folkhälsoarbetet, samordningen av kommunens brottsförebyggande arbete 

och samordningen av kommunens vänortsarbete. Likaså föreslås arbetet 

med ungdomsdemokrati ligga kvar inom kommunens ansvarsområde, då 

detta bedöms ingå i det föreslagna reglementets punkt kommunens arbete 

med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin.  

Eventuella justeringar av föreliggande förslag 

Det framtagna förslaget till reglemente bygger på att erforderliga beslut det 

separata ärendet: 2018/00783 inrättande av oppositionsråd Om detta beslut 

inte fattas behöver det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen 

korrigeras enligt följande:  

Oppositionsråden regleras i § 14 i det föreslagna reglementet. Om 

kommunfullmäktige inte fattar beslut om att inrätta ett andra oppositionsråd 

föreslås texten i denna paragraf ändras och ersättas med texten i 16 § i nu 

gällande reglemente.      
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen   
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§ 206 Dnr 2018/00724  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

att gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden (KS 2016/00541 nr 72253) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver alla nämnders reglementen ses över ur 

aktualitetssynpunkt. Barn- och utbildningsnämndens reglemente har 

reviderats under den gångna mandatperioden och bedöms vara aktuellt även 

i förhållande till den översyn som gjorts över den politiska organisationen 

(KF 2018-06-11 § 66). Några mindre språkmässiga korrigeringar har gjorts, 

i övrigt är reglementet som fullmäktige föreslås antas i oförändrat skick.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden   
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§ 207 Dnr 2018/00696  

Reglemente för socialnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för socialnämnden att gälla från 

och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (2014/00142, nr 

2014.2988) från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga 

förändringar som påverkar socialnämndens nu gällande reglemente (dok nr. 

2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för kommande mandatperiod 

har förvaltningen dock sett över innehållet i befintligt reglemente och 

föreslår några mindre förändringar:  

I första punkten i nuvarande reglemente exemplifieras ”försörjningsstöd”. 

Denna förutsätts ingå i begreppet ”individ- och familjeomsorg” och tas 

därför bort. Detta då ”individ- och familjeomsorg” är ett vitt begrepp och 

det inte är ändamålsenligt att enbart exemplifiera begreppet 

”försörjningsstöd”.  

Begreppet hushållsekonomisk rådgivning föreslås tas bort. Detta begrepp 

bör ingå i begreppet budget- och skuldrådgivning.  

Punkten om lagen om försäljning av receptfria läkemedel är borttagen ur 

socialnämndens reglemente, då denna punkt tillhör bygg- och 

miljönämndens verksamhet.  

Utöver ovanstående förändringar har vissa språkliga ändringar gjorts. Dessa 

har dock ingen inverkan på reglementets sakinnehåll.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för socialnämnden 

Nuvarande reglemente för socialnämnden  
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§ 208 Dnr 2018/00726  

Reglemente för tekniska nämnden mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för tekniska nämnden, att gälla 

från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en förändrad politisk 

organisation. Av beslutspunkt 1 framgår att den tekniska verksamhet som 

hanteras inom det tekniska u8tskottet ska överföras i en nämnd – tekniska 

nämnden – från och med 2019-01-01. I förhållande till detta fick 

kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera styrdokument som berörs av 

förändringen. Ett förslag till reglemente för den tekniska nämnden har 

därför tagits fram.  

Reglementet medför i stora drag att de punkter i kommunstyrelsens 

reglemente som tillhört tekniska utskottets verksamhetsområde har förts 

över till ett eget reglemente. Därutöver har vissa språkliga korrigeringar 

gjorts och några punkter har förtydligats. Frågor som i dagsläget hanterats 

av det tekniska utskottet men som inte har framgått av kommunstyrelsens 

reglemente (exempelvis namnsättningsfrågor) har förts in i nämndens 

reglemente.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23 

Förslag till reglemente 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen   
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§ 209 Dnr 2018/00723  

Reglemente för bygg- och miljönämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok. nr. 

2014.2991) för bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Bygg- och 

miljönämndens reglemente har setts över ur aktualitetssynpunkt. Översynen 

över den politiska organisationen (KF 2018-06-11 § 66) inför ny 

mandatperiod medförde inga förändringar som påverkar nämndens 

verksamhet. I huvudsak har mindre, redaktionella ändringar gjorts. 

Därutöver tillkommer ett tillägg avseende lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, samt om tobakslagen, vilka bygg- och miljönämnden 

också bedöms ansvara för redan i dagsläget.  Dessa är dock inte med i 

befintligt reglemente.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-11 

Nuvarande reglemente 

Förslag till nytt reglemente   
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§ 210 Dnr 2018/00722  

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, att gälla från och 

med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (dok. nr. 2014.2993) för 

valnämnden från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Förvaltningen har sett över valnämndens reglemente och konstaterar att 

innehållet i detta är fortsatt relevant. Inga innehållsliga förändringar föreslås 

därför. Dock har vissa språkliga och kosmetiska ändringar gjorts, bland 

annat genom att i högre grad lägga reglementets innehåll i punktform. Detta 

i syfte att förtydliga och att få reglementet mer likt övriga nämnders 

reglementen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för valnämnden 

Nu gällande reglemente för valnämnden   
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§ 211 Dnr 2018/00727  

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om förändrad politisk 

organisation för kommande mandatperiod. I samband med detta beslutade 

fullmäktige att den verksamhet som för närvarande hanteras inom 

kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i en ny nämnd – 

kultur- och fritidsnämnden – från och med 2019-01-01. Kommunstyrelsen 

fick i uppdrag att uppdatera kommunens styrdokument i enlighet med 

besluten som fattades. Ett förslag till reglemente för kultur- och 

fritidsnämnden har därför tagits fram.  

Förslaget till reglemente har tagits fram genom att de delar som det tidigare 

ankommit på kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöavdelning att hantera 

nu har flyttats över till kultur- och fritidsnämndens reglemente. En del av 

den blivande nämndens arbetsuppgifter har också konkretiserats i 

förhållande till hur de beskrevs i kommunstyrelsens reglemente.  

Några av den nuvarande kultur- och livsmiljöavdelningens verksamheter 

ligger kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller framför allt samordningen av 

kommunens brottsförebyggande arbete, kommunens folkhälsoarbete, samt 

samordningen av kommunens vänortsarbete, vilket är områden av mer 

övergripande karaktär som bedöms höra hemma på kommunstyrelsen 

snarare än på kultur- och fritidsnämnden. Detsamma gäller arbetet med 

ungdomsdemokrati, vilket bedöms ingå kommunstyrelsens arbete med 

utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den kommunala 

demokratin.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-12 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden   
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§ 212 Dnr 2018/00695  

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för vård- och omsorgsnämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.   

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok nr. 

2014.2987) för vård- och omsorgsnämnden från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga 

förändringar som påverkar vård- och omsorgsnämndens nu gällande 

reglemente (dok nr. 2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för 

kommande mandatperiod har förvaltningen dock sett över innehållet i 

befintligt reglemente och föreslår några mindre förändringar:  

Punkten ”Våld i nära relationer” läggs till under nämndens ansvarsområde. 

Nämnden är berörd av dessa frågor och samarbetar med socialnämnden 

kring dessa. Exempelvis har båda nämnder antagit riktlinjerna avseende våld 

i nära relationer. Detta bör synliggöras i reglementet.  

Punkten avseende kommunens betalningsansvar vd utskrivning från 

slutenvården tas bort. Lagen som reglementet hänvisar till i denna punkt är 

upphävd och ansvarsområdet bör kunna omfattas av andra punkter i 

nämndens reglemente.  Att specificera detta betalningsansvar är inte 

nödvändigt.  

I punkten avseende stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

har den sista bisatsen i meningen tagits bort. Att personerna bedöms 

berättigade till bistånd enligt lag är en förutsättning för att bistånd beviljas 

och detta behöver inte framgå i reglementet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 2014.2987) 

Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 84882)   
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§ 213 Dnr 2018/00728  

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla 

från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente för 

krisledningsnämnden (KS nr. 2014.1551) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Krisledningsnämndens reglemente bedöms vara aktuellt och föreslås därför 

lämnas oförändrat, med undantag för ett mindre förtydligande i § 2.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden   
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§ 214 Dnr 2018/00720  

Upphävande av reglemente för 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för överförmyndarnämnden 

från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27§16 att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som 

värdkommun. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta föreslaget reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden.  

Inför att Håbo kommun, vid årsskiftet, ska ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden behöver befintligt reglemente för Håbo kommuns 

överförmyndarnämnd (dnr. 2014/00142 nr 2014.2992) upphävas, då 

nämnden upphör.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Protokollsutdrag, KF 2017-02-27 § 16   
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§ 215 Dnr 2018/00712  

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll 

(Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16). 

Sammanfattning  

Efter översynen av kommunens styrdokument har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Förändringar i kommunallagen samt justering av Håbo 

kommuns styrmodell har krävt en omarbetning av det nu gällande 

reglementet som antogs av KF 2006-02-27. 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern 

kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är 

att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 

fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i 

kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att kommunstyrelsen ska ha 

uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern 

kontroll samt hur planering och uppföljning av den interna kontrollen ska 

genomföras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Reglemente för intern kontroll 

Reglemente Intern kontroll (Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16)   
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§ 216 Dnr 2018/00576  

Revidering av reglemente för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för kommunala 

pensionärsrådet att gälla från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Kommunala 

pensionärsrådets reglemente har setts över med utgångspunkt i de 

diskussioner som förts vid rådets sammanträden om behov av tre 

sammanträden per termin istället för två samt utifrån rådets förslag att rådets 

arbetsutskott ersätts av ett presidium som, utöver ordinarie 

sammanträdesplan, sammankallas vid behov. Denna förändring har också 

införts i det föreslagna reglementet. 

Därutöver föreslås rådet inte längre innehålla några representanter för bygg- 

och miljönämnden, då detta inte bedöms nödvändigt när det är 

kommunstyrelsen som ansvarar för plan- och exploateringsfrågorna.  

Utöver ovanstående förändringar har främst förändringar av redaktionell och 

kosmetisk karaktär införts. Innehållet är i princip detsamma men bitvis har 

det lagts in i punktform i syfte att förenkla och förtydliga. Några stycken har 

också bytt plats med varandra.   

Föreningarna som representeras i rådet har beretts tillfälle att yttra sig över 

det föreslagna reglementet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Befintligt reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Protokoll, KPR § 30 2018   
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§ 217 Dnr 2018/00577  

Revidering av reglemente för kommunala 
handikapprådet (KHR) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag  

1. Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för kommunala 

handikapprådet att gälla från och med 2019-01-01.     

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Kommunala 

pensionärsrådets reglemente har setts över med utgångspunkt i de 

diskussioner som förts vid rådets sammanträden om behov av tre 

sammanträden per termin istället för två samt utifrån rådets förslag att rådets 

arbetsutskott ersätts av ett presidium som, utöver ordinarie 

sammanträdesplan, sammankallas vid behov. Denna förändring har också 

införts i det föreslagna reglementet. 

Utöver ovanstående förändring har främst förändringar av redaktionell och 

kosmetisk karaktär införts. Innehållet är i princip detsamma men bitvis har 

det lagts in i punktform i syfte att förenkla och förtydliga. Några stycken har 

också bytt plats med varandra.   

Föreningarna som representeras i rådet har beretts tillfälle att yttra sig över 

det föreslagna reglementet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för kommunala handikapprådet 

Befintligt reglemente för kommunala handikapprådet 

Protokoll, KHR § 23 2018     
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§ 218 Dnr 2018/00578  

Reglemente för näringslivsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen antar föreslaget reglemente för näringslivsrådet att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunstyrelsen upphäver nuvarande reglemente för näringslivsrådet. 

3. Rådet byter namn till Tillväxtråd.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 § 55 att inrätta ett näringslivsråd 

och antog, i samband med detta, ett reglemente för rådet. Därefter beslutade 

kommunfullmäktige, i samband med översynen över kommunens 

styrdokument, 2018-06-11 § 74 punkt 8 att ge kommunstyrelsen rätt att 

ändra i reglementet för rådet. Inför ny mandatperiod ses reglementena över 

ur aktualitetssynpunkt och förvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt 

reglemente för näringslivsrådet. Förslaget har arbetats fram efter samråd 

med VD Håbo Marknads AB. VD för Håbo Marknads AB har i sin tur 

förankrat de övergripande förändringarna med bolagets styrelse samt med 

företrädare för Håbo företagare, vilka i dagsläget är representerade i rådet. 

Följande förändringar föreslås:  

I syfte att säkerställa att så många perspektiv som möjligt beaktas vid 

sammanträdena och bredda diskussionerna föreslås rådet utökas med 

representanter från de större näringslivssektorerna i kommunen. För att 

säkerställa en rättvisande representation föreslås styrelsen för Håbo 

Marknads AB, utifrån sin inblick i näringslivet i kommunen få i uppgift att 

inför ny mandatperiod definiera de största näringslivssektorerna samt utse 

representanter från respektive sektor. Utöver dessa representanter för olika 

sektorer föreslås Håbo företagare få utse en ledamot.  

Då många av de frågor som diskuterats vid rådets sammanträden under 

mandatperioden har rört bygg- och miljönämndens ansvarsområde föreslås 

rådet utökas med en ledamot från bygg- och miljönämnden 

Tjänstemannarepresentationen i rådet föreslås utökas med förvaltningschef 

för bygg- och miljöförvaltningen samt avdelningschef för plan- och 

utvecklingsavdelningen, då många av rådets diskussionsfrågor tangerar 

dessa avdelningars/förvaltningars kärnfrågor.  

Övriga förändringar i reglementet är av redaktionell karaktär och innebär 

inga förändringar på reglementets innehåll. Strukturen på reglementet har 

gjorts om för att överensstämma med reglementena för kommunala 

pensionärs- och handikappråden för att skapa en större enhetlighet.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till nytt reglemente för näringslivsrådet 

Nu gällande reglemente för näringslivsrådet   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen 

att rådet ska byta namn till Tillväxtråd.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

förvaltningens förslag med Agneta Hägglunds (S) tillägg och finner att så 

sker.  
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§ 219 Dnr 2017/00039  

Översyn av reglementet för ungdomsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

Sammanfattning  

Förslaget innebär en öppnare form för rekrytering och utökat antal 

medlemmar i ungdomsrådet. Till skillnad från tidigare ordning med 

representantskap via skolornas elevråd och finskt förvaltningsområde. Den 

nya ordningen innebär att ungdomar åk 7 – åk 3 gymnasiet som är skrivna i 

Håbo har möjlighet att delta i ungdomsrådet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Arbetsordning reglemente daterad 2018-10-03   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar på återremiss, förvaltningen behöver se över 

arvoden och representation.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljö 

Kansliet 
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§ 220 Dnr 2018/00585  

Delegationsordning för kommunstyrelsen inför 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen, att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunstyrelsen upphäver nuvarande delegationsordning (KS 2018-05-

28 § 146) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Då kommunfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation som träder 

ikraft 2019-01-01 och bland annat medför att delar av den verksamhet som i 

dagsläget ligger under kommunstyrelsen kommer att föras in i separata 

nämnder (tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden) behöver 

kommunstyrelsens delegationsordning anpassas till detta. I den föreslagna 

delegationsordningen har de delar som tillhör kultur- och fritidsnämnden 

och tekniska nämnden brutits ut. Det innebär att följande delar har tagits 

bort ur kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning:  

Hela avsnitt 8 – Finskt förvaltningsområde 

Hela avsnitt 9 – Kultur och livsmiljö 

Hela avsnitt 12 – Teknisk verksamhet 

Hela punkterna 2.5, 3.7, 10.6 

De delar av punkterna 3.4, 3.5, 3.6, 5.1, 10.5, 13.3  som avser teknisk 

verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet  

Därutöver har delegationsordningen uppdaterats så att den refererar till 

korrekta paragrafer i de lagar som förnyats sedan delegationsordningen 

antogs (främst kommunallagen och förvaltningslagen). Direkta textreferat 

av reglemente och beslut om firmatecknare har också tagits bort till förmån 

för en mer generell hänvisning till dessa. Detta i syfte att hålla 

delegationsordningen aktuell och inte behöva uppdatera den så fort 

ändringar görs i andra styrande dokument. Viss uppdatering av titlar hos 

delegater har också gjort för att delegationsordningen ska överensstämma 

med nuvarande organisation.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 

Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen   
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§ 221 Dnr 2018/00589  

Val av ledamöter till det kommunala pensionärsrådet 
mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen utser N.N. till ledamot i kommunala pensionärsrådet 

för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31. 

2. Kommunstyrelsen utser N.N. till ersättare i kommunala pensionärsrådet 

för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.    

Sammanfattning  

Enligt nu gällande, och enligt föreslaget, reglemente för kommunala 

pensionärsrådet ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare till 

kommunala pensionärsrådet. Inför ny mandatperiod behöver nya val göras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att arbetsutskottet skickar vidare ärendet 

utan förslag till beslut.  

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62(76) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 222 Dnr 2018/00393  

Val av representanter i Kommunala handikapprådet 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen utser N.N. till ledamot i kommunala handikapprådet 

för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

2. Kommunstyrelsen utser N.N. till ersättare i kommunala handikapprådet 

för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31.   

Sammanfattning  

Enligt nu gällande, och enligt föreslaget, reglemente för kommunala 

handikapprådet ska kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare till 

kommunala handikapprådet. Inför ny mandatperiod behöver nya val göras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att arbetsutskottet skickar vidare ärendet 

utan förslag till beslut.  
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§ 223 Dnr 2018/00837  

Val av representanter till näringslivsrådet, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen utser N.N. och N.N. till ledamöter i näringslivsrådet 

för mandatperioden 2019-01-01-2022-12-31.   

Sammanfattning  

Enligt nu gällande, och enligt föreslaget, reglemente för näringslivsrådet ska 

kommunstyrelsen utse en ledamot och en ersättare till näringslivsrådet. Inför 

ny mandatperiod behöver nya val göras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att arbetsutskottet skickar vidare ärendet 

utan förslag till beslut.  
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§ 224 Dnr 2018/00838  

Val av ledamöter till ungdomsrådet för mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen utser N.N. och N.N. till ledamöter i ungdomsrådet 

2019-01-01-2022-12-31   

Sammanfattning  

Enligt ungdomsrådets reglemente ska kommunstyrelsen utse två stycken 

ungdomspolitiker till ungdomsrådet. Utöver dessa deltar även 

kommunalrådet i ungdomsrådets möten.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att arbetsutskottet skickar vidare ärendet 

utan förslag till beslut.  
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§ 225 Dnr 2018/00751  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande 

fokusområden enligt bilaga   

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.  

På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av 

kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska 

omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och 

kommunledningsgrupp.  

Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som 

sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De 

områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de 

prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att 

bereda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första 

kommunfullmäktige 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Kommunfullmäktiges fokusområden  
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§ 226 Dnr 2018/00779  

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Sammanfattning  

Partierna ska inkomma med inkallelseordning för ersättare i styrelser och 

nämnder för mandatperioden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att skicka vidare ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.  
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§ 227 Dnr 2018/00706  

Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-
2021, kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan år 2019, plan 

år 2020-2021 för kommunstyrelsens verksamhet   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens driftbudget för sin och övergripande verksamheter 

uppgår till 99,8 miljoner kronor år 2019. Det är en ökning med 4,7 miljoner 

kronor från år 2018. 

Investeringsbudgeten uppgår till 14,1 miljoner kronor år 2019. 

I enlighet med den reviderade styrmodellen är kommunstyrelsens roll att 

omsätta kommunfullmäktiges övergripande fokusområden och mål till 

konkreta projekt/åtgärder och resultat och ska själv inte identifiera några 

utvecklingsmål. Förslag till kommunfullmäktiges fokusområden från och 

med 2019 finn i eget ärende. Kommundirektör och kommunledningsgrupp 

kommer konkretisera kommunfullmäktiges fokusområden till mål med 

indikatorer och återkomma i början av 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Budget och verksamhetsplan år 2019, plan år 2020-2021, kommunstyrelsen   
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§ 228 Dnr 2018/00771  

Begäran från vård- och omsorgsnämnden om 
tilläggsanslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige anser att begäran är besvarad i budget 2019.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden begär ett tilläggsanslag utöver budgetram för år 

2019 om 4,2 miljoner kronor för att möjliggöra 4 månaders tidigarelagd 

driftsättning av 11 nya gruppbostadsplatser i maj 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokoll daterat 2018-10-02 VON § 55 Dnr 2018/00049   
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§ 229 Dnr 2018/00586  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har 

redan beslutats av kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Förvaltningen föreslår att hyrorna delas enligt fyra kategorier med olika 

kostnader för lokalhyror. En ”nolltaxa” för fackliga organisationer, politiska 

organisationer samt kommunala förvaltningar. En kategori för ideela 

föreningar som är verksamma i kommunen. En kategori för övriga 

organisationer och en för privatpersoner, företag och myndigheter.  

Om det uppstår ett överskott för lokalerna kommer detta att fördelas som 

förstärkta föreningsbidrag i slutet av varje år. 

I och med att föreningarna kommer att få relativt stora bidragshöjningar från 

och med 2019 kommer justering av föreningstaxan inte ge någon negativ 

påverkan av föreningarnas ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-07 

Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Håbo 

kommun 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) föreslår att ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  
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§ 230 Dnr 2018/00775  

Avgift trygghetslarm 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för trygghetslarm om 200 kronor 

i månaden i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgiften 

gäller från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en 

person har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan 

göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Utredning, socialförvaltningen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå begäran om att 

avgiftsbelägga trygghetslarm.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

Thomas Moores (SD) yrkande eller enligt vård- och omsorgsnämndens 

förslag. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt vård- och 

omsorgsnämndens förslag.  
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§ 231 Dnr 2018/00773  

Avgift restaurang Pomona 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige justerar portionsavgifterna på Restaurang Pomona 

enligt följande:  

Externa besökare under 65 år, 85 kr. 

Externa besökare 65 år och äldre, 75 kr. 

Portion för avhämtning, 70 kr. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att portionsavgiften på restaurang 

Pomona ska revideras. Ändringen föreslås för att försäljningen av lunchmat 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser, samt bidra till att minska 

underskottet i verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.     

Beslutsunderlag 

Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 59 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   
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§ 232 Dnr 2018/00774  

Avgift matlåda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justa avgiften för matlådor till 50 kronor 

per matlåda.  

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för matlådor revideras till 

50 kronor per låda från och med 2019. Medelavgiften för landets 

kommuners matlådor är knappt 50 kronor. Avgiften idag är 40 kronor och 

har varit samma sedan 1998.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58 2018 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen   
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§ 233 Dnr 2018/00772  

Avgift färdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet 

med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgifterna gäller från och med 

2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit en höjning av avgifter för 

färdtjänsten enligt följande:  

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp höjs från 25 % till 35 %.  

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018 

Vård- och omsorgsnämndens utredning 

Tjänsteskrivelse - socialförvaltningen  
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§ 234 Dnr 2018/00776  

Avgift bårtransport 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för transport av avlidna personer 

till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås gäller från och med 2018-11-19 och tills vidare.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår införandet av en avgift gör avlidna när 

anhöriga inte själva beställer transporten. Avgiften ska bekostas av 

dödsboet. Anledningen till förslaget är att säkerställa en konsekvent 

hantering av transport av avlidna personer, då transporter av avlidna som i 

beställs av anhöriga i dagsläget bekostas av anhöriga medan transport som 

inte beställs av anhörig bekostas av kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   
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§ 235 Dnr 2018/00671  

Kommundirektörens informationspunkt  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektören Tobias Arvidsson informerar om pågående 

rekryteringar, kultur- och fritidschef och socialchef är klart. 

Kommundirektören har samverkat med personal- och förhandlingsutskottet 

om tillsättandet av nya förvaltningscheferna. 

Upphandlingschef är på gång. Annons kommunikationschef finns ute nu. 

Informerar om tjänsten som lokalsamordnare som är på gång.   

Presenterar förslag på ny förvaltningsorganisation.  

Informerar om framtagandet av en Chefs- och Ledarskapspolicy.  
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§ 236 Dnr 62739  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.     

Sammanfattning  

Leif Zetterberg (C) väcker frågan om extra bolagsstämma.  

 

Ordförande initierar extra bolagsstämma.  

Avslutningsvis diskuterar arbetsutskottet passerkort till kommunhuset. 

Kommundirektören informerar om att detta håller på att ses över och att 

förvaltningen återkommer.  

 
 

 


