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Tid och plats Kl. 16:00-16:30 måndagen den 12 december 2016, Övergransalen, 
Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 
Christian Nordberg (MP) 
Anders Cyrillus (L) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Staake (S) 
Werner Schubert (S) 
Michael Rubbestad (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Staaf (C) tjänstgör för Leif Zetterberg (C) 
Bengt Björkman (SD) tjänstgör för Owe Fröjd (Båp) 
Helene Cranser (S) tjänstgör för Fredrik Anderstedt (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 

  
Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Jonas Eliasson, kanslichef 
Johan Utter, kommunsekreterare 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Anna-Karin Bergvall, förvaltningschef  
Isabell Lundberg, plan- och utvecklingschef 
Marie Pettersson, samhällsplanerare 

  

Justering  
Justerare Lars-Göran Bromander (S) Anders Cyrillus (L) 

Tid och plats Måndagen den 12 december 2016, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 244-251 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Johan Utter  

Ordförande 
 

  

Carina Lund (M)  
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Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander (S) 

 
 

 

Anders Cyrillus (L) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen §§ 244-251 

Sammanträdesdatum 2016-12-12 

Justeringsdatum 2016-12-12 

Datum för 
anslags uppsättande 2016-12-13 

Datum för 
anslags nedtagande 2017-01-04 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Johan Utter  
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§ 244 Dnr 66396  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Lars-Göran Bromander (S) och Anders Cyrillus 
(L) till justerare av dagens protokoll. 

2. Kommunstyrelsen fastställer föreliggande dagordning utan ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen kontrollerar närvaron, utser två justerare att jämte 
ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för dagens 
sammanträde.  

______________ 
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§ 245 Dnr 2016/00476  

Full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar inriktningsdokumentet ”Full delaktighet i 
Håbo 2016-2019”.   

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

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

Beslutsunderlag 
Full delaktighet i Håbo 2016-2019   

______________ 
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§ 246 Dnr 2015/00271  

Samråd för översiktsplanen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 
översiktsplan för Håbo kommun för genomförande av samråd.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade i december år 2015 att en ny 
kommunomfattande översiktsplan för Håbo kommun ska tas fram. Ett 
samrådsförslag har arbetats fram under året. Förslaget utgår från 
kommunens vision Vårt Håbo 2030. För att förverkliga visionen av Håbo 
kommun har sex stycken så kallade Håbometoder tagits fram, som anger hur 
den samhällsutveckling som eftersträvas i visionen ska uppnås.  

Förslaget till översiktsplan presenterar vidare målsättningar samt 
planeringsriktlinjer för den framtida utvecklingen inom olika ämnesområden 
såväl som geografiska områden.  

Hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras 
presenteras slutligen i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta, 
som utgår från ovan nämnda Håbometoder och planeringsriktlinjer.    

Beslutsunderlag 
Samrådsförslag översiktsplan för Håbo kommun   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för åtgärd 
Bygg- och miljöförvaltningen – för kännedom 
Kommunstyrelsens förvaltning – för kännedom 
Socialförvaltningen – för kännedom 
Barn- och utbildningsförvaltningen – för kännedom 
Håbohus AB – för kännedom 
Håbo Marknads AB – för kännedom 
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§ 247 Dnr 2016/00521  

Förfrågan om förvärv av mark, företräde, Stämsvik 1:4, 
TRV2016/82517 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna förvaltningens svar på 
Trafikverkets förfrågan om förvärv av mark gällande Stämsvik 1:4 m fl.   

Sammanfattning  
Trafikverket har kommit in med en förfrågan om Håbo kommun önskar 
förvärva fastigheten Håbo Stämsvik 1:4 som utgör den fd banvallen mellan 
Ekolsund och Stämsvik. Förvaltningen anser att den gamla banvallen mellan 
Enköping och Håbo kommuner bör ingå i ett regionalt cykelstråk för vilket 
trafikverket bör ansvara. En cykelväg mellan Ekolsund och Stämsvik fyller 
framför allt en regional funktion i första hand för rekreation och turism. Ett 
kommunalt förvärv av fastigheten Stämsvik 1:4 m fl är därmed inte aktuellt. 

Yrkanden 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    

Beslutsunderlag 
Förfrågan från Trafikverket   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Trafikverket 
Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 
Tekniska avdelningen – för kännedom 
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§ 248 Dnr 2016/00645  

Nedskrivning av upparbetade kostnader i 
planprojekten Gröna Dalen, Torresta / Talltorp samt 
Åsleden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att nedskrivning av upparbetade kostnader i 
planprogramsprojekten Gröna dalen, Torresta/Talltorp samt Åsleden sker 
med sammanlagt 1,3 mkr.    

Sammanfattning  
Plan- och utvecklingsavdelningen har gjort en genomgång av öppna 
detaljplane-och planprogramprojekt. Genomgången visar att det i tre olika 
planprogram finns bokförda kostnader som inte bedöms kunna finansieras 
genom debitering till kommande detaljplanekunder eller exploatör.  

Den huvudsakliga anledningen för bedömningen är att projekten ändrat 
inriktning under tidens gång eller att förutsättningarna ändrats. Enligt god 
redovisningssed ska försiktighetsprincipen tillämpas när fordringar bedöms. 
I dessa tre fall bedöms vidarefakturering av nedlagda kostnader som inte 
möjlig. Dessa kostnader ska därför tas bort från fordringar, vilket belastar 
årets resultat för plan- och utvecklingsavdelningen. 

Nedskrivning av fordran i dessa tre projekt uppgår totalt till 1 302 tkr. 
Kostnaden ryms inom plan- och utvecklingsavdelningens budget inom 
bygg- och miljönämnden år 2016. 

De tre projekt som berörs är Gröna Dalen, Åsleden och Torresta Talltorp.    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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§ 249 Dnr 2016/00658  

Markavtal för fiberoptiskt nät till enskilda fastigheter i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner avtal avseende Markavtal mellan Håbo 
kommun och Telenor Sverige AB. 

2. Kommunstyrelsen ger plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
säga upp Markavtal med Lyssna och Njut, Bålsta kabel TV och IP Only och 
andra aktörer för omförhandling. 

3. Kommunstyrelsen ger plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
upprätta ett markavtal som blir enhetligt för samtliga ledningsägare som 
agerar i Håbo kommun. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen i samband med tecknande av 
nya avtal ska verka för att konsumenterna erbjuds öppna nätverk.     

Sammanfattning  
Plan- och utvecklingsavdelningen samt Gatuenheten har under senhösten 
2016 fört en dialog med representanter för Telenor Sverige AB om 
möjlighet att förlägga fiber i allmän plats.  Parterna har överenskommit om 
ett avtal som gäller till dess ett för samtliga ledningsägare kan upprättas.  

Yrkanden 
Lars-Göran Bromander (S) yrkar att kommunen i samband med tecknande 
av nya avtal ska verka för att konsumenterna erbjuds öppna nätverk. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Lars-Göran Bromanders (S) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller tilläggsyrkandet 
från Lars-Göran Bromander (S) och finner att så sker.   

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och utvecklingsavdelningen – får åtgärd 
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§ 250 Dnr 2016/00630  

Sommarjobb 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att sommarjobb för ungdomar mellan 15-17 år 
ska erbjudas inom Håbo kommuns egna verksamheter samt näringsidkare 
som har avtal med kommunen inom vård- och omsorg samt 
utbildningsverksamhet. Beslutet ska gälla från och med 2017 och tillsvidare.  

Sammanfattning  
Håbo kommun har under flera år erbjudit ferieanställningar, så kallade 
sommarjobb, till ungdomar mellan 15-17 år under sommarlovsveckorna. 
Sommarjobben ger ungdomarna värdefull erfarenhet och inblick i 
arbetslivet. Det är ett bra tillfälle för kommunen att visa på sin bredd och 
mångfald för framtida potentiell arbetskraft. Antalet platser har varierat 
något över åren men varit i snitt 170 stycken per år. Då den kommunala 
förvaltningen haft svårt att tillsätta alla platser internt har Håbo kommun 
under 2014-2016 samverkat med det lokala näringslivet för att få ut 
tillräckligt många ungdomar i sommarjobb.  

Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen eller landstiget enligt KL 2 kap, 8 §. Individuellt 
inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns 
synnerliga skäl för det. 

Med hänsyn till rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, om utlåning och uthyrning av ferieanställda skolungdomar samt det 
principiella förbudet mot understöd till enskild näringsidkare i 2 kap 8 § KL 
föreslår förvaltningen enligt förslag till beslut för 2017 och tillsvidare. 

För att kunna säkerställa antal sommarjobbsplatser framöver kommer 
kommunkoncernen samverka. Tidigare har en och samma ungdom haft 
möjlighet att söka och även få plats inom alla tre verksamheter, Håbo 
kommun, Håbohus och Håbo marknad under samma år. Det kommer inte 
vara möjligt framöver då listorna kommer samköras vilket bidrar till att fler 
får möjlighet till ett sommarjobb. Totalt erbjuds runt 200 platser inom 
koncernen.  

För att bibehålla det goda samarbetet med det lokala näringslivet, och för att 
ytterligare medverka till att så många som möjligt får chansen till ett 
sommarjobb, anordnar Håbo kommun en rekryteringsmässa där arbetsgivare 
som vill rekrytera inför sommaren har möjlighet att träffa potentiella 
arbetstagare personligen. Detta sker under en eftermiddag i februari 2017. 
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Beslutsunderlag 
- Sveriges kommuner och lansting, PACTA: 7/16 Arbetsgivarnytt: Utlåning 
och uthyrning av ferieanställda skolungdomar    

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska avdelningen 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen  
Bygg- och miljöförvaltningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 
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§ 251 Dnr 2016/00560  

Hemställan från barn- och utbildningsnämnden om 
framtida lokalbehov  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens hemställan 
om kommande lokalbehov hanteras i budgetprocessen för åren 2018-2021. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en 10-årig investeringsplan arbetas fram av 
förvaltningen och redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
budgetprocessen för åren 2018-2021   

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med hemställan om behovet 
av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler åren 2019-2025. Vård- och 
omsorgsnämnden har tidigare redovisat nämndens behov av nya 
äldreboende i och med att den äldrebefolkningen i kommunen växer. 

Håbo är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service 
kommer att öka och förändras innehållsmässigt den närmaste tioårsperioden.  

De kommunala verksamheternas behov av lokaler förändras över tiden. 
Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra 
fall handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler 
när det behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa 
kommunens utbud av lokaler.  

Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i 
kommunens budget- och planeringsarbete. Dels i form av investerings-
utgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form av 
tillkommande drifts- och kapitalkostnader. Utmaningen för kommunen är att 
matcha den framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att båda nämnders och övriga behov 
vad avser investeringar hanteras i den kommunande budgetprocessen för 
åren 2018-2021. 

Förvaltningen föreslår därför att en 10-årig investeringsplan arbetas fram 
baserad på den befolkningsutveckling som kommunen står inför de 
kommande 10 åren.  

Beslutsunderlag 
Protokoll - Barn- och utbildningsnämnden, daterat 2016-09-28 
Protokoll – Vård- och omsorgsnämnden  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunledningsgruppen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
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