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§ 255

Dnr 2021/00001

Mötets öppnande
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Christian Nordberg (-) och Fredrik Anderstedt
(S) till justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att
tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs
med följande tillägg/ändringar:
Beslutsunderlag
Föreliggande dagordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändring: Punkt 37 läggs som punkt 11. Punkterna 24 och 25 läggs som
punkterna 20 och 21.
Tillägg:
Tillsammans mot 4.0
Utvärdering av näringslivsenheten
Information om SEKOM
Trafiklösning till Axfood och Bålsta Logistik
Översiktsplan - status

______________
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§ 256

Dnr 2019/00327

Revidering av plan för full delaktighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar plan för full delaktighet i Håbo 2022-2025.
Sammanfattning
Den föreslagna planen är en revidering av Plan för full delaktighet i Håbo
2016-2019 och föreslås gälla under perioden 2022-2025. Syftet med planen
är att kontinuerligt integrera tillgänglighets- och delaktighetsfrågor i
samtliga nämnders, bolags och verksamheters ordinarie arbete. Det innebär
att de beslut som fattas ska ta hänsyn till människors varierande behov och
förutsättningar. Målområdena i planen är demokrati och jämlikhet, hälsa och
livskvalitet, social omsorg, arbete, samhällsplanering och infrastruktur,
skola samt kommunikation och information. Planen har remitterats till
samtliga nämnder och ett flertal organisationer. I det slutliga förslaget har
hänsyn tagits till de yttranden som inkommit.
Beslutsunderlag
Full delaktighet i Håbo 2016-2019
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.
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§ 257

Dnr 2019/00302

Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 20222025.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att
genomföra uppdragen i Strategi för ett hälsosamt åldrande enligt bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslås besluta om en strategi för ett hälsosamt
åldrande i Håbo och att också besluta om uppdrag till nämnderna för dess
genomförande. Strategin utgår från de fyra hörnpelare som anses ha särskild
betydelse för ett gott åldrande, fysisk aktivitet, bra matvanor, social
gemenskap och meningsfullhet. Håbo kommuns utvecklingsbehov för
arbetet med äldre föreslås delas in i fyra fokusområden: ett hållbart boende,
ett aktivt socialt liv, att delta i samhället på egna villkor samt samhällsstöd.
Strategin har remissbehandlats och i det reviderade förslaget har hänsyns
tagits till de inkomna synpunkterna från de svarande remissinstanserna.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så är fallet.
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§ 258

Dnr 2021/00382

Ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att till Roslagsvatten inkomma med en
ansökan om att Håbo kommun blir en Roslagsvattenkommun.
Sammanfattning
Vid tekniska nämnden extramöte den 10 augusti informerades nämnden om
det akuta läge som VA-avdelningen har hamnat i på grund av att personal
sagt upp sin anställning under sommaren, kvarvarande personal arbetar idag
mer än 100% vilket påverkar sjukfrånvaron mycket negativt. Den rådande
situationen på VA-avdelningen påverkar vattenkvaliteten, arbetsmiljön och
VA-taxan negativt om inte snabba åtgärder vidtas, detta då man är tvungen
att hyra in konsulter för att verksamheten överhuvudtaget skall fungera och
att befintlig personal arbetar mer än 100%.
Tekniska förvaltningen gavs då i uppdrag att till nästa möte, den 7
september, redovisa ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om
upphandling av drifts- och underhållsverksamheten inom VA med
tillhörande processer. I uppdraget ingick även förslag till etablering av
beställarorganisation och förutsättningar för verksamhetsövergång.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
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§ 259

Dnr 2021/00309

Planuppdrag Bista 6:1 Knarrbacken
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag till beslut punkt 1 och 2.
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda alternativ
två.
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en nyetablering av en skola med utrymme för
upp till tre parallella klasser F-6 och fyra parallella 7-9 klasser inom
fastigheten Bista 6:1. Planen ska även utreda möjligheten att anlägga ett nytt
äldreboende inom fastigheten. Ärendet behandlades under
kommunstyrelsens sammanträdande den 13 september 2021 men blev då
återemitterat då ledamöterna efterfrågade ytterligare utredningsmaterial som
underlag till beslutet. Underlaget har kompletterats med kommunens
lokalförsörjningsplan som antogs av kommunstyrelsen den 31a maj 2021.
Ärendet initierades av Hemsö fastigheter & Raoul Wallenbergskolan som
inkom med en markanvisningsansökan 2016. I ansökan bad företagen att bli
anvisade en fastighet i centrumnära läge i syfte att upprätta och driva skoloch äldreboendeverksamhet. Den dåvarande lokalförsörjningschefen
beställde en konsultledd lokaliseringsstudie för en ny för- och grundskola på
kommunägd mark årsskiftet 2019-2020. Studiens slutsats var bland annat att
fastigheten Bista 6:1 skulle vara lämplig för en F-9 skola för maximalt 990
elever.
Beslutsunderlag
– Start-PM
– Lokaliseringsutredning
- Lokalförsörjningsplan 2022-2030 antagen 2021-05-31
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut punkt
1 samt avslag på beslutspunkt 2.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
tilläggsyrkande att snabbutreda alternativ 2.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.
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Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förslag till beslut punkt 1 samt avslag
på förslag till beslut punkt 2.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta
Hägglunds yrkande vad avser bifall till arbetsutskottets förslag eller enligt
Per-Arne Öhmans (M) och Christian Nordbergs (-) yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta Hägglunds yrkande.
Omröstning begärs
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
Christian Nordbergs (-) och Per-Arne Öhmans (M) yrkanden och nej-röst
för bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande avseende arbetsutskottets
förslag.
Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland
Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD)
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Michael Rubbestad (SD),
Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp)
Med 5 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Agneta
Hägglunds (S) tilläggsyrkande och finner att så är fallet
Reservation
Håboalliansen reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
” Barn- och utbildningsnämndens omvärldsanalys och demografiutveckling
i Håbo kommun, visar på stort behov av nya grundskolor på ca 30 nya
klasser fram till år 2030, därför behövs detaljplanerade marker färdiga att
kunna snabbt påbörja byggnationen av nya grundskolor.
Vi tycker att hindra en planläggning av Knarrbacken försvårar
utbyggnaden av våra grundskolor för att möta Barn-och
utbildningsnämndens framtida behov av nya klasser i vår kommun.
Planuppdraget innefattar även särskilt boende. Såvitt bekant finns i dag
ingen kommunal mark planlagd för sådant ändamål utöver det planerade
boendet på Åsen. Däremot finns privatägd mark planlagd för särskilt
boende i Kalmarsand. Oavsett om ett boende på Knarrbacken skulle bli
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aktuellt att uppföra eller inte så är det en fördel att planlagd mark för
ändamålet finns i kommunal ägo, då det inte gynnar kommunens
förhandlingsläge om enbart ett enda privat alternativ finns.
För Håboalliansen

Helene Zealand Bodin (C)
Fred Rydberg (KD)
Gunilla Alm (L)
Per-Arne Öhman (M)
Björn Green (M)
Christian Nordberg (-) ”

______________
Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämmnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

13(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 260

Dnr 2015/00289

Detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 med
fler
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om förändrad inriktning för detaljplan 414 för
Håbo allmänning 1:5 m.fl. Kalmarsand genom:
* att området Norra Fånäs justeras från flerbostadshus till småhus.
* att flerbostadshusen på Kalmarsand Udde justeras från fyra till tre, samt
att byggnadernas höjd sätts till som högst 20 våningar.
Sammanfattning
Sedan detaljplanenen 414 för Håbo allmänning 1:5 m.fl. Kalmarsand var
utställd för granskning har förutsättningar lokalt och för hela kommunen
förändrats. Det finns utmaningar att säkra vattenförsörjning, el-effekt med
mera. Det pågår även en diskussion om hur snabbt och på vilket sätt Bålsta
ska växa. Det finns därmed anledning att se över delar av detaljplanen för
Kalmarsand. Dels vilken typ av bebyggelse och dels hur mycket bostäder
som detaljplanen ska innehålla.
Förvaltningen har därför sett över detaljplanen och föreslår förändringar i
typ och antal bostäder. Området Norra Fånäs föreslås omvandlas från
flerbostadshus om cirka 40 lägenheter till ett fåtal småhus. Vidare föreslås
att flerbostadshuset närmast Fånäs på Kalmarsand Udde ersätts med
parkering och/eller idrottsverksamhet, samt att resterande tre byggnader
sänks till 14 respektive åtta våningar.
Beslutsunderlag
– Sammanställning av inkomna synpunkter under granskningen 2020.
- Planprogram för Kalmarsand
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
ändringen att högsta tillåtna byggnadshöjd åter ska vara 20 våningar.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
framställda yrkanden med Owe Fröjds ändringsyrkande och finner att så är
fallet.
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______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 261

Dnr 2016/00263

Detaljplan 434, för Bista 15:7 och del av 15:1
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger besked att detaljplanearbetet skall fortsätta med ny
inriktning beträffande fastighetens användning.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta nytt planavtal
med den nya fastighetsägaren.
Sammanfattning
Ny fastighetsägare önskar att utveckla fastigheten på ett annat sätt än vad
kommunen gav planbesked för 2016. Istället för att expandera befintliga
verksamhets- och kontorsdelar önskar ny fastighetsägare uppföra en
padelhall med servering i en ny byggnad. Det är inte säkert att allt som
exploatören önskar sig kommer att visa sig lämpligt. Förvaltningen
ställersig dock positiv till att pröva detta i det fortsatta planarbetet.
Beslutsunderlag
-Ansökan
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens
förslag till beslut och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 262

Dnr 2018/00138

Exploatering, Väppeby, Bålsta torg, etapp 0,
resecentrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar förtydligandet om möjlighet till ändring efter
upphandling.
2. Kommunstyrelsen beslutar att nya resecentrum ska utformas med
återbrukat tegel.
Sammanfattning
Under projekteringen av nya resecentrum diskuterades bland annat olika
fasadmaterial så som sten och tegel. Det blev en fördjupad diskussion om
tegelvarianter och efter dragning av kommundirektör på tidigare KS föll
valet på återvunnet danskt tegel.
När nu tilldelad entreprenör för byggnationen (Vaner AB) genomfört en
leveranskontroll, har de fått besked om att danskt återvunnet tegel endast
kan levereras med en betydande förskjutning av tidplanen för projektet (6-8
månader).
Eftersom fasadmaterialet varit en viktig och omdiskuterad fråga inom
projektet, ses behov av att förankra fortsatt arbete och vägval i
Kommunstyrelsen. I bilagd rapport redovisas fyra alternativ framåt och dess
påverkan på kostnadsbild och tidsplan.
I korthet gäller att danskt återvunnet tegel (alternativ 1) ger en ökad kostnad
på grund av försenad tidplan. Att istället välja svenskt återvunnet tegel
(alternativ 2) ger ökade kostnader för omprojektering, då svenskt tegel har
andra mått än danskt. Att välja nyproducerat tegel (alternativ 3 och 4) ger
istället kostnadsvinster. Detta då återvunnet tegel generellt är dyrare än nytt.
Förutom kostnad i kronor har alternativen även skillnader gällande
klimatpåverkan. Att återvinna tegel kräver betydligt mindre energi (uppåt
90% mindre för ”produktionen”). Alternativ 1 och 2 ger därför mindre
klimatavtryck, och ligger bättre i linje med byggnadens och kommunens
hållbarhetsprofil.
Bilagd finns ett antal referensbilder på de olika alternativen. Det är samtidigt
bra att ha med sig att det råder större variation inom varje alternativ än vad
bilderna visar.
Efter en sammanvägning av kostnader, tidplan, klimatpåverkan och
gestaltning ser projektet och förvaltningen alternativ 4 som det lämpligaste
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alternativet. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen tar beslut om
en förändring om att gå på alternativ 4, med nyproducerat danskt tegel.
Beslutsunderlag
– Rapport fasadtegel nya resecentrum
– Bilaga, Referensbilder på fasadtegel
- Skrivelse om ändring efter upphandling
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att resecentrum uppförs enligt tidigare beslut med
återbrukat tegel.
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på förslag till beslut punkt 2.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Owe Fröjds
yrkande och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 263

Dnr 2021/00365

Byggnation av Bålsta torg
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Efter busstorg och resecentrum är byggnationen av Bålsta Torg sista del av
Bålsta C:s etapp 0. Förvaltningen har projekterat fram ett förslag för
utformning och avgränsning av ytorna som ska byggas. Projekteringen har
presenterats och granskats i arbetsgrupp med representation från
samhällsbyggnadsförvaltningens olika avdelningar. Projekteringen har även
presenterats vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Då det skett förändringar inom anslutande etapp 1, där byggnation av
närmaste bostadskvarter ligger längre fram, avgränsas delen inom etapp 0
(enligt bild 1). Resterande torgyta projekteras och byggs i samband med att
närmaste kvarter (nr 5) uppförs. Så att byggnationen kan samordnas.
Berörda delar inom etapp 0 är därmed:
•

Passage för gång- och cykeltrafik över Stockholmsvägen,

•
Tunneln för gång- och cykeltrafik under Stockholmsvägen,
inklusive ny trappa och ramp på norra sidan (för att komma i nivå med
gångstråket upp mot stationen)
•
Gångstråk mellan Stockholmsvägen och stationen (längs med
nya resecentrum)
•

Mindre torgyta mellan resecentrum och Stockholmsvägen

•
Anslutning för gångtrafik mellan Stockholmsvägen och
busstorget
Nästa steg i arbetet är att handla upp byggnationen. I samband med
upphandling behöver även en tilldelning göras av efter utvärdering
lämpligast företag för att utföra arbetet. Projektet önskar ett beslut om att
kunna gå vidare med tilldelningen om lämpligaste anbud ligger under eller i
nivå med angiven budget.
Om lämpligaste anbud ligger över budget, återkommer förvaltningen till
Kommunstyrelsen.
Arbetet beräknas kunna påbörjas omgående med en byggstart efter årsskiftet
(jan 2022). Och ett färdigställande till årsskiftet 2022/2023. Eventuellt kan
etablering av växter och skötsel ligga kvar ytterligare 2 år till 2025.
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Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar på återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
eller att återremittera ärendet och finner att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

20(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 264

Dnr 2021/00379

Förutsättningar för samråd - Ekilla 1:15 DPL 447
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för att Ekilla 1:15, DPL 447 ska kunna gå ut på
samråd.
Sammanfattning
Christian Nordberg (-) vill att man undersöker om Ekilla 1:15 DPL 447 är
klart för samråd.
Beslutsunderlag
Muntligt
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så sker.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 265

Dnr 2021/00407

Extraärende: Skokloster Udde - information
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska återupptas.
Sammanfattning
Syftet är att utveckla området med 250–300 bostäder och en del
verksamheter. Planarbetet har i praktiken varit vilande sedan 2018 pga
brister i VA-kapacitet. Det kommer ta lång tid innan tillräcklig VAkapacitet finns för att möjliggöra genomförandet av denna detaljplan.
Planuppdraget upphörde att gälla den 31 december 2019. Även planavtalet
upphörde att gälla samma datum. Om Kommunstyrelsen anser att planabetet
ska återupptas krävs att ett politiskt beslut fattas.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att planarbetet
återupptas.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att så sker.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 266

Dnr 2021/00059

Projektprioriteringslista för program- och
detaljplaneuppdrag 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för
program- och detaljplaneuppdrag, september 2021.
Sammanfattning
Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov
uppskattning kring de aktiva projektens tidplan.
Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 36 stycken plan- och
programprojekt (mot tidigare 35). Med en fördelning om sex hög-, sju
medel-, 13 låg- samt tio oprioriterade.
Sedan föregående lista har ändringen för DPL 395 i Västerskog (Gasum)
vunnit laga kraft. Uppdraget för detaljplan 449 Bista 3:6 har inte förlängts,
och ärendet har därmed avslutats. Vidare har beslut om nytt uppdrag för
detaljplan 456 Brunnsta 3:44 tagits, med förslag till låg prioritering.
Kommunen har lämnat positivt planbesked för ändring av detaljplan i
Västerskog (Bålsta 3:374) för att möjliggöra idrottsverksamhet.
Beslutsunderlag
Projektprioriteringslista september 2021
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 267

Dnr 2021/00380

Situationen i centrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
polis och socialtjänst göra en nulägesbeskrivning samt se vilka ytterligare
åtgärder som kan behövas på kort och lång sikt för att kunna hantera
situationen i centrum.
Sammanfattning
Inbjuden representant för polisen informerar.
- Viktigt att det finns olika åtgärder att ta till
- Extra insatser har gjorts senaste två månaderna
- Vissa ungdomar upplever det som "status" att bli kontrollerad av polisen
- Kameraövervakning och vuxenvandringar bra åtgärder
- En betydligt lugnare situation för närvarande (samverkan med
socialtjänsten)
Michael Rubbestad (SD) undrar om man inte skull kunna pröva en teknik
med högfrekventa ljud för att skingra stökiga ungdomar. Undrar också om
det inte kan finnas arbetsmiljörisker med användning av sk Bålstapolare.
Polisens svar är att dessa inte ska agera på egen hand om man ser något utan
man ska kontakta polisen.
Beslutsunderlag
Muntligt
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i
uppdrag att tillsammans med polis och socialtjänst göra en
nulägesbeskrivning samt se vilka ytterligare åtgärder som kan behövas på
kort och lång sikt för att hantera situationen i centrum.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta
Hägglunds (S) yrkande och finner att så är fallet.
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______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Socialförvaltningen
Kommunpolisen
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§ 268

Dnr 2021/00017

Information från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Mats Eriksson informerar.
Futurum
- 17 mnkr för hus B
- Inga anbud för modulbygge
- Tidplanen förskjuten
- För stor avvikelse i bygglovsansökan, prickmark
Info i korthet
- Viby LSS -boende, domstolen påbörjat ärendet
- VA- Norrvatten behöver mer tid för att utreda kostnader
Grundförutsättningar för den nya förvaltningens arbete
- Tydlighet
- Samordning
- Rättssäkerhet
- Service
-Effektivitet
-Närhet
- Styrning
- Arbetsmiljö
Samhällsbyggnadsprocessen
- Från idé till samhällsbyggnadsprojekt
- Var projektidé för sig men med avstämning gentemot omvärlden
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- Politisk överläggning när så behövs, möjligt mellan alla "stationer"
Styrgrupp samhällsbyggnad
- Samhällsbyggnadschef
- Avdelningschefer (planerinbg, projekt, avfall, VA, Bygg och miljö), vid
behov även Näringsliv, Utbildning, kultur och fritid, Håbohus

______________
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§ 269

Dnr 2021/00016

Information avseende planeringsprinciper för
kollektivtrafiken inom projekt Översyn av busstrafiken
i Bålsta
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Planeringsprinciperna presenteras i det här skedet som information och ett
slutgiltigt fastställande planeras ske vid kommunstyrelsens sammanträde
den 29 november 2021. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region
Uppsala, planerar att fastställa principerna vid sammanträde den 22
november 2021.
Planeringsprinciperna är en viktig vägledning inom projektet Översyn av
busstrafiken i Bålsta och ska ses som ett underlag för det fortsatta
utvecklingsarbetet med de hållbara transporterna i Bålsta tätort. Framförallt i
det kommande arbetet med att planera och genomföra förändringar av
linjenätet och trafikutbudet.
Planeringsprinciperna bygger på fyra temaområden: effektiv linjestruktur,
tillgängligt transportsystem, integrerad samhälls- och
kollektivtrafikplanering och utformning av ett enkelt kollektivtrafiksystem. I
samtliga temaområden ryms det underliggande faktorer och principer som
ska bidra till ett mer effektivt och attraktivt kollektivtrafik- och
transportsystem i Bålsta.
Beslutsunderlag
Planeringsprinciper för kollektivtrafiken i Bålsta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________
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§ 270

Dnr 2021/00135

Antagande hållbarhetsstrategi
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare Miljöstrategi för Håbo kommun
(KF 2015-02-23 § 6).
3. Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur
det i politiska beslut ska göras en koppling mot Agenda 2030 och Håbo
kommuns hållbarhetsstrategi.
Sammanfattning
En hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och
kunna möta framtida utmaningar utifrån kommunens vision, Vårt Håbo
2030. Hållbarhetsstrategin är en revidering av kommunens miljöstrategi från
2015. Nya underlag, som Agenda 2030, inkluderas och samtliga
hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk finns med på ett
tydligare sätt och strategin utgår från FN:s globala mål för hållbar
utveckling.
Föreslagen hållbarhetsstrategi innehåller 11 inriktningar med visionstext,
förklarande text och övergripande mål totalt 28 stycken. Den inkluderar
miljöstrategins tidigare inriktningsmål. Strategin är ett viktigt
kommunövergripande styrdokument som berör samtliga aktörer i
kommunen; kommuninvånare, företagare, organisationer och
tjänstepersoner. Samtliga aktörer har erbjudits att vara delaktiga i
framtagandet. Dels under en dialog under våren 2020 och sedan en remiss
av strategin hösten 2020. Synpunkter efter dessa har arbetats in i förslaget.
Beslutsunderlag
– Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun, Hållbara Håbo
– Kortversion Hållbara Håbo
– Remissutlåtande
– Beslut, aktualitetsförklaring av miljöstrategi
Miljöstrategi för Håbo kommun (KF 2015-02-23 § 6)
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så sker.

______________
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§ 271

Dnr 2021/00271

Antagande Grönstrukturprogram
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Grönstrukturprogram för Håbo kommun med
fokus på Bålsta
Sammanfattning
Kommunens Vision Vårt Håbo 2030 pekar tydligt på att vi ska vara hållbara
Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och
naturen nära inpå oss. Kommunens grönstruktur är en viktig förutsättning
för att uppnå detta, för att?bibehålla ekosystemtjänster och?kunna
hantera?framtida?utmaningar. Värden kopplat till grönstrukturen är
omfattande och kan många gånger komma i målkonflikt med andra
samhällsintressen. För att underlätta ställningstaganden pekar
grönstrukturprogrammet ut 9 fokusområden med långsiktiga mål
med målåret 2030 som är av särskild vikt för en hållbar samhällsutveckling.
Dessa ska vara vägledande i arbetet med en långsiktigt hållbar planering och
utveckling av Håbo kommuns gröna miljöer. Att planera för en bra
grönstruktur är att planera för ett hållbart samhälle och ett gott liv för dess
invånare.
Framtagandet av ett grönstrukturprogram är en utpekad åtgärd i enlighet
med genomförandet av Håbo kommuns miljöstrategi för
inriktningen Naturmiljöer med mångfald. Föreslaget till
grönstrukturprogram redovisar grönstrukturens värden och funktioner
utifrån flera olika perspektiv som hållbar planering och byggande,
rekreation, friluftsliv, utomhuspedagogik, folkhälsa, naturvärden,
kulturmiljövärden och klimatanpassning. Samlingsbegreppet
ekosystemtjänster är kopplat till alla dessa aspekter.
Grönstrukturprogrammet omfattar på så sätt ett brett verksamhetsområde
och är en viktig grund i all slags byggnation, markomvandling, förtätning,
markförvaltning och hållbar samhällsutveckling.
Att integrera grönstrukturens värden och dess ekosystemtjänster i det
kommunala arbetet bidrar direkt till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och vår vision om hållbara Håbo.
Beslutsunderlag
- Huvudhandling Grönstrukturprogram
- Bilaga Grönstrukturprogram
- Kortversion Grönstrukturprogram för Håbo med fokus på Bålsta
- Remissutlåtande Grönstrukturprogram
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

31(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

32(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 272

Dnr 2021/00297

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för vatten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avser att teckna hållbarhetslöften enligt nedan.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder aktörer i Uppsala län så som
kommuner att anta hållbarhetslöften. Åtgärderna bidrar till att nå de
nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det första åtgärdsprogrammet var inom
temaområdet klimat och energi och hålbarhetslöften för det tecknades 2019.
Det andra åtgärdsprogrammet var inom temaområdet ekosystem och
biologisk mångfald och hållbarhetslöften för det tecknades 2020. Det tredje
åtgärdsprogrammet är för temaområdet vatten och gäller för åren 20212024. Signering av hållbarhetslöften sker i Uppsala vid en ceremoni den 3
december.
Åtgärdsprogrammet för vatten syftar till att öka takten i genomförandet av
åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på
länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten. Det övergripande målet är att
uppnå miljömålen med koppling till vatten, vilket inkluderar
vattenförsörjning, miljökvalitetsnormerna för vatten och anpassning till ett
förändrat klimat. Åtgärdsprogrammet innehåller 13 åtgärder inom fem
fokusområden; Vatten som resurs, Vattenplanering, Näringsämnen,
Miljöskadliga ämnen, Vattenskydd.
Håbo kommun tar sitt dricksvatten från Mälaren varför arbetet med att
bibehålla och uppnå en god vattenkvalité i våra vattenförekomster är oerhört
viktig. För att uppnå detta kräva såväl en strategisk vattenplanering som
tillsyn, samverkan och genomförande av konkreta förbättringsåtgärder.
Håbo kommun avser att teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för
vatten:
•

Hållbar vattenplanering

•

Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen

•
Minska belastning på yt-och grundvatten från förorenade
områden och/eller pågående verksamheter
•

Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden

Beslutsunderlag
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så sker.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen –VA
Kommunekolog
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§ 273

Dnr 2021/00325

Remiss stadgar för Upplandsstiftelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning
Den 27 augusti 2021 tog Håbo kommun emot remisshandlingen gällande
remiss stadgar för Upplandsstiftelsen. Eventuella synpunkter på remissen
ska vara Upplandsstiftelsen tillhanda senast den 24 oktober 2021.
Upplandsstiftelsen har en bred och angelägen verksamhet inom området
som är ett viktigt komplement och stöd till den kommunala verksamheten.
Förslaget till stadgar för Upplandsstiftelsen är väl anpassad till dagens
behov av föreningens uppdrag och verksamhet. Håbo kommun har därför
inga synpunkter på remissdokumentet.
Beslutsunderlag
Stadgar Upplandsstiftelsen Remissversion.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Upplandsstiftelen
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§ 274

Dnr 2021/00341

Flytt av uppdrag: Kommunfullmäktiges beslut 2019-1209 § 168 om kunskaper i svenska språket motsvarande
fastställd EU-standard C1
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2019, § 168, p 32, att
kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 måste
uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal förskola och
grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade ett yttrande till sin
nämnd vilket återremitterades (BOU 2020-12-09 § 177) med uppdrag till
förvaltningen att i samråd med personalavdelningen avgöra var frågan ska
hanteras.
Efter samråd med personalavdelningen föreslår barn- och
utbildningsförvaltningen att kommunfullmäktige flyttar uppdraget från
barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till kommunstyrelsens
uppdragslista.
Beslutsunderlag
– Beslut BOU 2021-09-01 § 123
– Tjänsteskrivelse BOF 2021-06-24
- Protokollsutdrag KF 2019-12-09 § 168
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads yrkande.
Christian Nordberg (-) yrkar på återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt återremissyrkandet
och finner att så är fallet.
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______________
Beslutet skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden
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§ 275

Dnr 2021/00266

Förtur lägenheter , Håbohus - Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 informerade Fredrik
Anderstedt (S) om att han fått kännedom om möjligheter att få förtur i
Håbohus lägenhetskö men att detta inte skulle använts på flera år. Vid
sammanträdet beslutade man att tillfråga socialnämnden om information i
frågan.
Vid arbetsutskottets sammanträde 11 oktober 2021 efterlyste Fredrik
Anderstedt (S) ett förtydligande och ett svar på när man kan återgå till den
ordning som gällde tidigare
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag KS 2021-05-31, § 186
– Protokollsutdrag SN 2021-08-31, § 51
– Skrivelse socialförvaltningen 2021-08-24
– Ägardirektiv Håbohus
Uthyrningspolicy Håbohus
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Anderstedt (S) yrkar på återremiss.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts yrkande.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet
och finner att så är fallet.

______________
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Beslutet skickas till:

Håbohus
Socialförvaltningen
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§ 276

Dnr 2021/00005

Ekonomisk återrapportering
Sammanfattning
Inget att återrapportera.

______________
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§ 277

Dnr 2021/00353

Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att återstående budget för digitalisering för
2021, 1 368 000 kronor omfördelas till IT-avdelningen, endast för år 2021.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med att
minska det prognostiserade underskottet.
Sammanfattning
Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Kommunstyrelsen ett
underskott mot budget 2021 med 34,9 miljoner kronor. Underskottet beror
främst på högre personalkostnader än budgeterat. De osäkerhetsfaktorer som
tidigare redovisats kvarstår, bland annat effekter av den genomförda
omorganisationen samt icke budgeterade kostnader kopplat till
överenskommelser med medarbetare som avslutat sin anställning och andra
icke budgeterade ersättningar kopplat till enskilda medarbetare.
Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbetet med genomlysning av
kommunstyrelsens verksamheter och har identifierat åtgärder som kan bidra
till att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans kommande år.
Åtgärderna har ingen effekt 2021 och förvaltningen återkommer därför med
förslag i samband med budgetberedning.
Kommunfullmäktiges mål om att utveckla områden för bostäder,
arbetsplatser och service utifrån samhällets behov har uppfyllts. Målet om
mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus samt målet om
att öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och
digitala bemötande är delvis uppfyllda.
Beslutsunderlag
Delårsrapport augusti 2021 Kommunstyrelsens verksamhet
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut punkterna 1 och 3
och avslag på punkt 2.
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-3.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till avslagsyrkande gällande
beslutspunkt 2.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen för beslutspunkt 1 kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen avslår eller godkänner
beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsen avslår beslutspunkt 2.
Omröstning begärs
Omröstningsresultat
Följande omröstningsresultat föreslås och godkänns: Ja-röst för att
godkänna förvaltningens förslag till beslut punkt 2, nej-röst för att avslå.
Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland
Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD)
Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Michael Rubbestad (SD),
Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp).
Med 7 nej-röster och 6 ja-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå
beslutspunkt 2.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen för beslutspunkt 3 kan besluta
enligt förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet
Protokollsanteckning
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:
” Då den styrande majoriteten inte har vidtagit några som helt relevanta
åtgärder för att få kommunstyrelsens budget i balans kan vi inte godkänna
denna delårsrapport. Att underlåta sig att vidta adekvata åtgärder, trots
oppositionens påpekanden, borde uppmärksammas av kommunens revisorer
i kommande årsredovisning”
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
” Vi Socialdemokrater har allt sedan budget för 2021 antogs av fullmäktige
hävdat att ramen för kommunstyrelsen är fullständigt orealistisk. För 2020
gjordes en ramsänkning på 18 mkr och för 2021 ytterligare ca 9 mkr, detta
har resulterat i höga budgetunderskott för kommunstyrelsen. Redan när
budgeten beslutades av kommunstyrelsen återstod kostnadsreduceringar
med 28,4 mkr för att nå budgetramen. I delårsuppföljningen för mars så
visar kommunstyrelsen en prognos på ett underskott på – 33,8 mkr. Detta
har sedan ökat till nu i augusti till – 34,9 mkr.
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Vi har i fullmäktige och i kommunstyrelsen krävt att Alliansen ska ta fram
förslag på åtgärder för att få en budget i balans precis som våra ekonomi
styrprinciper lägger fast, men tyvärr så har inget skett, utan prognosen har
visat på det motsatta. Det enda som presenterats är att inte genomföra ett
digitaliseringsprojekt motsvarande 4 mkr.
Vid extra kommunstyrelse sammanträde 2021 07 07 beslutades efter ett
yrkande från oppositionen att ”Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
förvaltningen att ta fram en åtgärdsplan för en budget i balans och
presentera för KSAU senast till den 30 augusti”, ordförande Liselotte
Grahn Elg begärde då att till protokollet få antecknat att ” arbetet för att få
en budget i balans redan pågår”. slut citat. Vid KSAU den 30 augusti så
noteras att” förvaltningen har önskemål om att få inriktningsbeslut gällande
vilka åtgärder som kommunstyrelsen vill att förvaltningen ska genomföra
för att nå en ekonomi i balans” Tidigare hade också KSAU beslutat om att
inte tillsätta en ”ny inrättad tjänst” i besparingssyfte inom kommunstyrelsen
vilket man inte respekterat. Inget har gjorts för att åtgärda det ökande
underskottet på kommunstyrelsen och inga inriktningsbeslut har
presenterats.
På KSAU 2021 08 30 valde vi att inte delta i beslutet på grund av
undermåligt underlag och avsaknad av åtgärder, trots att vi åtskilliga
gånger påpekat och efterlyst förslag på åtgärder för att få en budget i
balans. På Kommunstyrelsen den 2021 10 25 valde vi att yrka avslag till
beslutspunkt 2 ” Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti
för den egna verksamheten” med samma motivering.
Agneta Hägglund/ Socialdemokraterna i kommunstyrelsen”
Reservation
Håboalliansen reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
” Vid delårsuppföljning per augusti prognostiserar Kommunstyrelsen ett
underskott mot budget 2021 med 34,9 miljoner kronor. Underskottet beror
till stor del på högre personalkostnader av engångskaraktär, extra hyror
och finansiella kostnader för paviljonger och lokaler mm till Barn- och
utbildningsförvaltning, Socialförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning samt
kostnader för att möjliggöra framtida exploaterings intäkter- icke att
förglömma- som i år beräknas uppgå till 229 360 tkr.
Vi menar att det ovannämnda underskottet på 34,9 miljoner kronor är ringa
i förhållande till exploateringsintäkter på 229 360 tkr.
Därför yrkade vi bifall till attsats 2. Kommunstyrelsen godkänner
delårsrapporten per augusti 2021 för den egna verksamheten.
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För Håboalliansen

Helene Zealand Bodin (C)
Fred Rydberg (KD)
Gunilla Alm (L)
Per-Arne Öhman (M)
Björn Green (M)
Christian Nordberg (-) ”

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Ekonomi
IT
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Dnr 2021/00346

Delårsrapport augusti 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunens delårsrapport för augusti 2021
till kommunfullmäktige och revisorer.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda prognostiserade
underskott så att budgetramen ej överskrids
3. Kommunfullmäktige beslutar att åtgärderna redovisas i årsredovisningen
Sammanfattning
Kommunen har upprättat delårsrapport med bokslut per 31 augusti samt
prognos för utfallet av verksamheten och ekonomin till årets slut.
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska kommunen
årligen upprätta minst en delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska innehålla en redogörelse för
verksamheten och resultatet för perioden. Uppgifter ska också lämnas för
samma period föregående år.
Prognos för årets ekonomiska resultat
Prognosen för årets resultat är 231,5 miljoner kronor. Budgeten anger ett
resultat med 27,7 miljoner kronor och prognosen är därmed 203,8 miljoner
kronor bättre än budget.
Årets resultat exklusive realisationsvinster och intäkter från exploatering
prognostiseras till ett överskott med 2,1 miljoner kronor. Det motsvarar 0,2
procent av skatte- och statsbidragsintäkter.
Eftersom realisationsvinster och intäkter från exploatering beräknas uppgå
till 229,4 miljoner kronor innebär det att årets resultat till stor del är
hänförligt till engångsintäkterna. Intäkterna avser till stor del
markförsäljningar i Logistik Bålsta samt övertagande av anläggningar från
exploatörer.
Nämnderna prognostiserar att överskrida budget med totalt 42,9 miljoner.
Kommunens finansiella mål, är ett överskott motsvarande 2 procent av
skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive dessa engångsintäkter, beräknas
därmed inte uppnås om inte förbättring sker med 24,3 miljoner kronor.
Investeringar
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Årets investeringsbudget uppgår till 513,4 miljoner kronor exklusive
exploateringsinvesteringarna. Nämnderna prognostiserar att 351,7 miljoner
kronor kommer att investeras under året.
Kommunen har flera större projekt som pågår över flera år med beslutad
totalbudget från kommunfullmäktige. Total budget för dessa projekt uppgår
till 1 004,9 miljoner kronor. Det är ny simhall, ombyggnation
Futurumskolan, äldreboende Åsen, två LSS-boenden,
trafiksäkerhetsåtgärder Kraftleden, gång- och cykelvägar samt VAinvesteringar.
Förutom ordinarie investeringar genomförs investeringar via
exploateringsverksamheten, prognosen visar att dessa uppgår till 102,3
miljoner kronor vid årets slut.
Måluppfyllelse
Av kommunens tre övergripande mål för verksamheten har ett mål uppfyllts
helt och två mål bedöms delvis kunna uppfyllas till årets slut.
Kommunens finansiella mål, som är ett överskott motsvarande 2 procent av
skatte- och statsbidragsintäkterna exklusive realisationsvinster och
exploatering, beräknas inte uppnås till årets slut om inte förbättringar sker.
De två återstående finansiella målen beräknas kunna uppfyllas till årets slut.
Beslutsunderlag
– Delårsrapport augusti 2021
– Bilaga Nämnders och bolags delårsrapporter augusti 2021
- Beslutsprotokoll från nämnder
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så sker.
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Beslutet skickas till:

Revisionen
Ekonomi
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§ 279

Dnr 2021/00381

Revisionens äskande av extra medel inför
revisionsbudget 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige
utan eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Ett äskande om extra anslag från revisionen har hamnat i ärendet om budget
2022. Detta äskande har på begäran från Michael Rubbestad (SD) lyfts ut
till en egen punkt.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen överlämnar ärendet till
kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Michael
Rubbestads (SD) yrkande och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Revisionen – för kännedom
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§ 280

Dnr 2021/00347

Budget 2022, plan 2023-2024
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2022, totalt 1 322 233
tkr till nämnder och styrelser enligt följande
Kommunfullmäktige
Stöd till politiska partier
Valnämnd
Revision (enligt fullmäktiges presidiums förslag)
Räddningstjänst
Kommunstyrelse
Kommunstyrelse f d teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Socialnämnd
Bygg- och miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Överförmyndarnämnd

1 615
1 084
1 166
1 600
21 910
116 851
39 742
59 808
76 930
13 182
620 649
365 428
2 268

2. Kommunfullmäktige fastställer totalbudget för följande stora
investeringsprojekt totalt 327 300 tkr enligt följande
Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd)
Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd)
Trazan och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd)
Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och
utbildningsnämnd)
Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd)
Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekn)
Projektering VA-försörjning Skokloster
(kommunstyrelsen, fd tekn)

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

67 000
20 000
10 000
45 300
121 000
50 000
14 000

49(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

3. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022, totalt 434 457
tkr enligt följande
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, fd tekn skattefinansierat
Kommunstyrelsen, fd tekn VA-verksamhet
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning
omsättningstillgångar

140 072
28 214
103 700
48 600
120
18 098
12 100
83 553

4. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål
5. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2022 har rätt att
omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av
kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att under år
2022 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med 285,7 miljoner
kronor.
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1
240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
9. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader
10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB
enligt lagstiftningen om allmännyttan.
Kommunstyrelsens beslut
11. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen har rätt att för
kommunstyrelsens räkning under 2022 omsätta lån, det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika
kreditinstitutioner.
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12. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden, som är
beslutade med stöd av delegering, ska undertecknas av två i förening enligt
kommunstyrelsens beslut om firmateckning
Sammanfattning
Processen
Enligt kommunallagen 11:8 ska förslag till budget för kommande år
upprättas av kommunstyrelsen senast i oktober och fastställas i fullmäktige
före november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och när
det gäller revisionens budget ska fullmäktiges presidium föreslå budget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari om tidplan för budgetarbetet,
men som följd av arbete med omorganisation av
samhällsbyggnadsfunktionen, beslöt kommunstyrelsen om en
senareläggning av beslutet om inriktningsramarna för 2022.
Kommunledningsgruppens förslag med tillhörande verksamhetsanalyser
presenterades den 13 september på kommunstyrelsen som ett underlag till
de förtroendevalda. Den 27 september anordnades en budgetkonferens där
kommunledningsgruppens inriktningsramar och verksamhetsanalyser
presenterades och diskuterade. Den politiska beredningen pågick fram till
oktober, förvaltningschefer och övriga berörda tjänstemän fanns till
förfogande i beredningsarbetet.
Efter att inriktningsramarna presenterades har ramarna för nämnderna
justerats med 430 000 kronor till valnämnden, 100 000 kronor till revisionen
enligt budgetäskande, kapitalkostnader till nämnderna har justerats ned med
1,3 miljoner kronor, internhyresbudget har omfördelats mellan nämnder och
barn- och utbildningsnämnden har tillförts 2,5 miljoner kronor för
skolmiljarden.
Investeringsbudgeten har ökats med 5 miljoner kronor till 67 miljoner
kronor för projektet fotbollsanläggning och den årliga investeringsbudgeten
för 2022 för kultur- och fritidsnämnden har utökats med 1,1 miljoner kronor
för isbana.
Håboalliansen har sedan utifrån detta underlag lagt fram sitt budgetförslag.
Övriga partier lämnar sina förslag till budget den 18 oktober till
kommunstyrelsen enligt tidplanen.
Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar
med verksamhetsplan för 2022 senast 31 december 2021.
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Budget 2022
Alliansens budget för 2022 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 20,0
miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av skattenettot.
Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till 1 322,2
miljoner kronor, en ökning med 5,0 procent från 2021 års budget.
Sju nya investeringsprojekt större än 5 miljoner kronor ingår i budgeten.
Total budget för dessa projekt är 327,3 miljoner kronor fördelat över
projektåren. Förutom fleråriga investeringsprojekt finns även årliga
investeringsramar för nämnderna. Totala investeringar för nämnderna för år
2022 uppgår därmed till 350,9 miljoner kronor. Exploateringsinvesteringar
tillkommer med 83,6 miljoner kronor inklusive omsättningstillgångar och
årets totala investeringar uppgår därmed till 434,5 miljoner kronor.
För att finansiera årets investeringar kan 34 procent finansieras med egna
medel, såsom årets resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter.
Resterande del behöver nyupplånas till ett belopp av 286 miljoner kronor år
2022.
Finansiella mål föreslås vara:
* Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent
av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster.
* Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till
att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera
kommunens investeringar.
* Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till
kommunen.
Beslutsunderlag
– Budget 2022, plan 2023-2024
– Revisionens budgetäskande
– Budgetsamråd för räddningstjänsten
- Övriga partiers budgetförslag
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag.
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Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas
budgetförslag.
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Gunilla Alm (L) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till alliansens budgetförslag.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande propositionsordning:
- Sverigedemokraternas budgetförslag ställs mot socialdemokraternas
budgetförslag
- Vinnande förslag ställs sedan mot alliansens budgetförslag
Propositionsordningen godkänns.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller sverigedemokraternas
budgetförslag eller socialdemokraternas budgetförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas budgetförslag.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller
socialdemokraternas budgetförslag eller alliansens budgetförslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller alliansens budgetförslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
alliansens budgetförslag och nej-röst för bifall till socialdemokraternas
budgetförslag.
Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland
Bodin (C), Gunilla Alm (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD).
Nej-Röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp).
Avstår: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster samt 2 avstår har kommunstyrelsen beslutat
att bifalla alliansens budgetförslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
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______________
Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder och styrelser
Revisionen
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§ 281

Dnr 2021/00125

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning
KPMG har av Håbo kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en
grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnderna samt den
gemensamma lönenämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen har varit att
bedöma om kommunstyrelsen, nämnderna samt den gemensamma
lönenämnden på en övergripande nivå har skapat förutsättningar för
tillräckligt styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens och
nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll delvis varit
tillräckligt tillfredsställande.
Beslutsunderlag
– KPMGs revisionsrapport – Grundläggande granskning, nämnder, daterad
2021-03-09
Missiv – Grundläggande granskning av kommunstyrelsen samt den
gemensamma lönenämnden, daterat 2021-03-18
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till
beslut och finner att så är fallet.
Protokollsanteckning
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
” Det är ytterst anmärkningsvärt och allvarligt att hantera en
revisionsrapport på detta sätt. Rapporten inlämnades av revisorerna till
kommunstyrelsen den 18 mars 2021 och de begärde svar till senast den 30
augusti 2021. Detta datum har sedan Håbo kommun begärt förlängning av
ytterligare ett antal gånger. Vi har idag 25/10 och ännu är inget svar på
rapporten hanterad.
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Vi anser vidare att svaret till våra revisorer är ytterst vagt och svarar inte
på de frågor som är ställda som tex ”Kommunstyrelsen inte har säkerställt
en tillräcklig struktur för intern styrning och kontroll avseende verksamhet
och ekonomi”.
Delårsrapporten augusti 2021 visar att kommunstyrelsens underskott ökar
och är nu ca – 35 mkr. Under 2021 har inga åtgärder vidtagits, trots att det
finns tydligt angivet i kommunens ekonomiska styrprinciper . Vi
Socialdemokrater har i olika sammanhang påtalat detta och krävt att det
ska presenteras förslag på åtgärder för att nå en budget i balans, men vi har
tyvärr inte fått gehör för våra krav.
När det gäller lönenämnden ges det heller inte något svar på hur och på
vilket vis man kommer att hantera den kritik som revisorerna i sin
granskning påtalar.
Slutligen så anser vi att hela hanteringen och även svaret till revisorerna
inte är godtagbart och vi kan inte stå bakom det, så därför avstår vi
Socialdemokrater i kommunstyrelsen från att delta i beslutet till yttrande.
Agneta Hägglund för Socialdemokraterna i kommunstyrelsen. ”
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:
”Detta handlar om en stor grundläggande granskning från Kommunens
revisorer, daterad den 9 mars, för ca 6 månader sedan.
Att efter 6 månader inte kunna ta fram ett godtagbart yttrade om vilka
faktiska och konkreta åtgärder som borde genomföras, och utan några
fastlagda tidsplaner, är helt otillfredsställande.
Att skylla på pandemin för de styrandes tillkortakommanden tarvar
knappast några ytterligare kommentarer!
Jag anser inte att detta yttrande ger tillfredsställande svar på revisorerna
frågeställningar och deras konstaterande av fel och brister, och jag kan
således inte stå bakom detta yttrande.
Med detta som motivering kan jag inte stå bakom ett bifall, och avser inte
att delta i beslutet ”
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Deltar ej i beslutet
Owe Fröjd (Båp), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Michael Rubbestad (SD),
Thomas Moore (SD) deltar ej i beslutet.

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Nämnder och styrelser
Revisionen
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§ 282

Dnr 2021/00344

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och
kulturarv med hjälp av QR-koder
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen följande uppdrag vid
sammanträde 2020-12-21 § 149:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt
motionens förslag.
Motionens förslag är att:
Håbo kommun utreder möjligheten att införa ett system för skyltar med QRkoder på lämpliga platser i kommunen med syfte att lyfta fram Håbos rika
kulturarv och historia.
Utredningen kan konstatera att uppdraget ligger väl i linje med det arbete
som redan pågår inom kommunen sedan 2019. Under 2019 arbetade kulturoch fritidsförvaltningen, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning
och Håbo Marknads AB, fram ett underlag till en skötselplan för 12 olika
typer av kulturarvsmiljöer i kommunen. Sedan 2020 samverkar
kommunstyrelsens förvaltning, tekniska förvaltningen (numera
samhällsbyggnadsförvaltningen) och kultur- och fritidsförvaltningen i
arbetet att utifrån detta underlag söka bidrag för tillgängliggörande av
kulturarvsmiljöer från länsstyrelsen. Hittills har bidrag beviljats för 4
platser. En särskild skyltmall för kulturarvsmiljöer har arbetats fram under
2020 där det finns med en hänvisning till en specifik kulturarvssida på
kommunens hemsida (www.habo.se/kulturarv). Detta alternativ har
förvaltningen ansett vara mer tillgängligt än QR-koder, då QR-koder
förutsätter att man vet hur och har möjlighet att via en smartphone använda
denna. En kortadress till en hemsida är något som fler kan använda, bara
man har tillgång till internet via en dator, platta eller telefon.
Kulturarvssidan kommer att byggas ut allt eftersom fler platser görs
tillgängliga för allmänheten.
Beslutsunderlag
Beslut 201900436-KS-§ 149
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Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand
på att notera återrapporteringen.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads återremissyrkande.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt återremissyrkandet
eller enligt Christian Nordbergs (-) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsenheten- för kännedom
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§ 283

Dnr 2020/00365

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Lars-Göran Bromander (S) har lämnat in en motion med förslag om att
kommunen ska bygga en återvinningspark vid återvinningscentralen
Västerskog. Det förslås vidare att någon hjälporganisation, ex Röda korset
kan erbjudas att driva parken tillsammans med Daglig verksamhet.
Tekniska nämnden har fått motionen på remiss för yttrande. I yttrandet
ställer sig tekniska förvaltningen positiv till förslaget. Man konstaterar att
nämnden i februari 2021 tog beslut om att man i utbyggnationen av
återvinningscentralen skulle ha följande utgångspunkter:
Beslutsunderlag
– Motion 2020-12-21
– Tekniska nämndens beslut
- Tekniska nämndens yttrande
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så är fallet.

______________
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§ 284

Dnr 2020/00221

Motion: Ta bort bron i järnvägsparken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska förvaltningens bedömning.
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion i vilken man bl a
yrkar att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaderna för att
montera ned bron i järnvägsparken. Andra yrkanden i motionen är bl a att
utreda kostnaden för återställning av det arbete som gjorts i samband med
monteringen av bron samt utreda kostnaden för en lämplig förvaring av bron
till dess att nytt behov uppstår.
Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande. I detta yttrande
menar tekniska förvaltningen att man bör utreda de frågor som tas upp i
motionen eftersom det inkommit synpunkter från kommuninvånare gällande
djurlivet och brons utseende. Parallellt med att detta yttrande togs av
tekniska nämnden gavs också förvaltningen i uppdrag att utreda frågorna
som tas upp i motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att anföra utan föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionens att-satser, vilket alltså redan är på
gång genom det uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.
Beslutsunderlag
– Motion 2020-06-15
– Tekniska nämndens beslut
Tekniska förvaltningens yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut och finner att så sker.
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§ 285

Dnr 2021/00360

Utbetalning av omställningsstöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner utbetalning av omställningsstöd till
Liselotte Grahn Elg enligt Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda i Håbo kommun (KS 2014/00156).
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg har varit förtroendevald som kommunstyrelsens
ordförande i Håbo kommun under perioden 2017-12-04 till 2021-09-27 och
har därmed kvalificerat sig till reglerna som anges i Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Håbo kommun
(KS2014/00156).
Beslutsunderlag
Ansökan om omställningsstöd
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christian
Nordbergs (-) yrkande eller enligt avslagsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag saknar fortfarande svar på mina frågor som ställdes till KSAU, och ej
heller redovisades på Kommunstyrelsens möte, dessa borde finnas med som
underlag till beslut, min begäran om detta beslutsunderlag har fullständigt
nonchalerats.
Jag önskade svar på vem som är kommunens pensionsmyndighet, enligt
SKR cirkulär daterat 2018-09-14 framgår tydligt att OM
kommunfullmäktige tecknar avtal om OPF-KL så SKALL även
Kommunfullmäktige i SAMBAND med det beslutet utse vem som skall vara
pensionsmyndighet, inte att förväxla med andra delegationer om
pensionsförmåner, vilket tydligt framgår av § 1 i avtalet.
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Även i Kommunens bestämmelser om OPF-KL framgår i §1 att ”Med
pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt Kommunfullmäktiges beslut
har i uppdrag att tolka och tillämpa DESSA bestämmelser.”
I KF,s beslut att tillämpa OPF-KL saknas tyvärr detta beslut, eller så har
jag som fritidspolitiker inte kunnat finna detta beslutet, därav att jag ha
hjälp med att ta fram detta innan beslut.
På KSAU hävdade HR-chef Andreas Nyhus att KF tagit det beslutet, utan
någon hänvisning.
På KS hävdade både Kommundirektör Marie Lundqvist och HR-chef
Anderas Nyhus att KF tagit detta beslut, fortfarande utan att, enligt min
begäran, tillföra beslutet i handlingarna.
Anledningen till denna oklarhet kan vara något av följande orsaker, idag
otydligt vilken orsak
1. Jag som fritidspolitiker har inte själv haft förmåga eller kunskap
att hitta beslutet
2. Anderas Nyhus har inte själv haft förmåga eller kunskap att hitta
beslutet
3. Marie Lindqvist har inte själv haft förmåga eller kunskap att
hitta beslutet
4. Marie Lindqvist och Andreas Nyhus har medvetet, eller
omedvetet, fört hela Kommunstyrelsen bakom ljust, syfte okänt
Jag vill särskilt påpeka om att jag inte är emot att det utbetalas det stöd som
skall utgå enligt lag och avtal, men det måste ske i en anständig och korrekt
form så det inte blir rättsligt fel, om det blir fel och mer än tre månader
förflyter till ny ansökan, så faller hennes rätt till stöd.
Därför yrkade jag avslag då det av ansökan inte framgår vilket stöd som
yrkas, samt inte finns något underlag på vem som äger delegationen att
besluta enligt det gällande avtalet.
Mitt förslag på mötet om att KS kanske borde föreslå KF att ta beslut om
vem som skall vara pensionsmyndighet mötte ingen större uppskattning, och
det var ingen ide att ens yrka på det.
Owe Fröjd, gruppledare Bålstapartiet ”
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Håboalliansen lämnar följande protokollsanteckning:
” Vid kommunstyrelsens sammanträde ifrågasattes kommunstyrelsens
befogenheter som ”Pensionsmyndighet”.
Vi vill uppmärksamma att Håbo kommunfullmäktige 2020-02-24 § 21 Dnr
2019/00319 antog nya reglemente för Kommunstyrelsen.
Ur det nya antagna KS reglementet för personalärenden 5 § som bifogas
nedan, står tydligt och klart att Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet:
Personalpolitik
5§
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det
sammanhanget att:

 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.
 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska frågor.
 besluta om stridsåtgärd.
 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare.

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om
medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders
verksamhetsområden.

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare.

 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter
(2009:47).

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet
11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal.

 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och ersättningar,
samt besluta om tolkning av desamma.
För Håboalliansen
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Helene Zealand Bodin (C)
Fred Rydberg (KD)
Gunilla Alm (L)
Per-Arne Öhman (M)
Björn Green (M)
Christian Nordberg (-)”
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.

______________
Beslutet skickas till:
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§ 286

Dnr 2021/00378

Mötesformer efter Corona
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över tillämpliga
styrdokument för deltagande i sammanträden på distans. Syftet bör vara att
det även efter pandemin ska vara möjligt att vid behov få ett smidigt
alternativ till fysiskt deltagande i politiska sammanträden.
Sammanfattning
Det har under pandemin blivit vanligt med sammanträden på distans, för
såväl politiska möten som möten inom tjänstemannaorganisationer. Vi är nu
på väg ut ur pandemin och många frågar sig hur mötesformerna kommer att
se ut framöver.
Kommunallagens 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 § möjliggör för ledamöter i
fullmäktige och nämnd att delta i möte på distans. Förutsättningen är dock
att kommunfullmäktige fattat beslut om att tillåta deltagande på distans. För
fullmäktiges del togs beslut om ny arbetsordning 2019-02-25 §17 och för
nämnderna togs motsvarande beslut i fullmäktige 2020-04-14 §37 där man
delegerade till nämndordförandena att fatta beslut om vad som närmare ska
gälla för möte på distans.
För att möjligheten till distansdeltagande även efter pandemin ska kunna
vara ett smidigt och bra komplement till fysiskt deltagande bedömer
förvaltningen att vissa revideringar av styrdokument skulle behövas. Man
skulle t ex behöva se över skrivningar som att deltagande på distans ska
anmälas senast 5 dagar innan sammanträdet. Rimligen behöver man också
fundera över vad som ska anses som ”särskilda skäl” när vi inte längre
befinner oss i en pandemi. De styrdokument som behöver ses över är
arbetsordningar för distanssammanträden och reglemente för Håbo
kommuns nämnder samt arbetsordning för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
– Protokollsutdrag KSAU 2021-10-11
– Reglemente för Håbo kommuns nämnder
- Arbetsordning för distanssammanträden KS
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

66(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

______________
Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningens kansli

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

67(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 287

Dnr 2021/00326

Redovisning av skrivelser inkomna till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid
kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-13


Inbjudan Funktionsrätt
Inbjudan till heldagsutbildning: Skapa tillsammans – universell
utformning i praktiken



E-post
Leader Mälardalen
Lokal utvecklingsstrategi Leader Mälardalen 23-27 slutversion



E-post
Plan
Förlängd remisstid, program för bostadsförsörjningen 2022-2026
med utblick 2030, Håbo kommun



Inbjudan Region Uppsala
Inbjudan Användning och analys av statistik inom social hållbarhet



Information SCB
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2022, prel utfall



Inbjudan Mediakontakt
Välkommen på konferensen Framåtblick Sverige 2021



Inbjudan SKR
Revision i kommunala aktiebolag



Information Folkbildningsrådet
Visste du detta om folkbildningen?



Information Migrationsverket
Ansökningsperioden för uppehållsstatus förlängs till 31 december
2021

Beslutsunderlag
Enligt ovan

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

68(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

69(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 288

Dnr 2021/00328

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-10-25
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.
Sammanfattning
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-13


Protokoll

KPR - Protokoll KPR 2021-08-31



Protokoll

KFR - KFR 2021-08-31



Protokoll

HMAB - Ordinarie bolagsstämma 21-06-10



Protokoll
09-28



Protokoll

Tillväxtrådet 2021-09-14



Protokoll

Folkhälsosamordnare - Ungdomsråd 2021-08-24



Protokoll

Håbohus - konstituerande styrelsemöte 2021-09-30



Protokoll

Tekniska nämnden - TN 2021-09-07 §73

KPMG - Håbo kommuns revisorer protokoll 2021-

Beslutsunderlag
Protokoll enligt ovan
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

70(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 289

Dnr 2021/00327

Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-25
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande beslut för perioden 2021-09-02 – 2021-10-14 föreligger:
• Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten från:
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
• Övrig personaldelegation
• Enskilda beslut
• Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata
förteckningar.
• Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig
personaldelegation samt delegationsbeslut avseende avslut av anställning
utöver lagstadgade förmåner finns med i en mapp vid sammanträdet.
• Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran.
Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten
Beslutsunderlag
– Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation
– Delegationsbeslut avseende avslut av anställning utöver lagstadgade
förmåner
– Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten sep-okt 2021

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

71(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

– Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2021-09-02 2021-10-14
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut
och finner att så är fallet.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

72(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 290

Dnr 2021/00004

Kommundirektörens informationspunkt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Marie Lundqvist informerar.
- Presentation av nye tf kanslichefen Johan Bergman
- Viktigt att försöka få enheter och funktioner att "gå i takt"
- Anlitande av SKR:s analysgrupp för att bl a se över styrning och ledning
- Handlingsplan revisionen
- Att inför valet se över tillgängligheten tillsammans med funktionsrättsrådet
och pensionärsrådet
- Bråttom med personal till kansliet för att få full funktionalitet.
Kommunsekreterare och arkivarie på väg in. En valsamordnare är sedan
tidigare anställd.
Beslutsunderlag
Muntligt
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen noterar informationen och finner
att så sker.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

73(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 291

Dnr 2021/00006

Övriga frågor – visstidsförordnande som
vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar frågan.
Sammanfattning
Christian Nordberg (-) tar upp frågan om förlängning av förordnande för
vigselförrättare då förordnandet går ut i januari 2022.
Beslutsunderlag
Muntligt

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

74(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 292

Dnr 2021/00420

Extraärende: Tillsammans mot 4.0
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att det beslut som kommunstyrelsen tog 201805-28 verkställs till senast juni 2022 och att det bildas en arbetsgrupp
bestående av företagare, politiker och tjänstemän för att se över och redigera
Tillsammans mot 4.0.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) vill få upp detta extraärende på dagordningen som
gäller det dialogprojekt som genomfördes 2017/2018 med
politiker/tjänstemän/företagare och som resulterade i åtgärder och
programmet Tillsammans mot 4.0 för att nå topp 20 i näringslivsranking.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att det beslut som kommunstyrelsen tog 201805-28 verkställs till senast juni 2022. Att det bildas en arbetsgrupp
bestående av företagare, politiker och tjänstemän för att se över och redigera
Tillsammans mot 4.0.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Agneta
Hägglunds (S) yrkanden och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Näringslivsenheten

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

75(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 293

Dnr 2021/00421

Extraärende: Utvärdering av näringslivsenheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om en mindre extern utredning för att utreda
hur denna nya näringslivsenhet fungerat i förhållande till de intentioner som
var föresatsen till denna omorganisation.
2. Utredningen ska fokusera på att efterhöra hur våra företagare tycker att
det fungerat, och då i huvudsak genom kontakt med våra två största
företagarföreningar, Håbo Företagare och Företagare i Håbo.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) väcker detta extraärende som handlar om återkoppling och
utvärdering av den näringslivsenhet som sedan Marknadsbolaget
avvecklades fullgjort dess funktion under kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
1. Kommunstyrelsen beslutar om en mindre extern utredning för att utreda
hur denna nya organisation fungerat i förhållande till de intentioner som var
föresatsen till denna omorganisation.
2. Att utredningen koncentrerar sin utredning på att efterhöra hur våra
företagare tycker att det fungerat, och då i huvudsak genom kontakt med
våra två största företagarföreningar, Håbo Företagare och Företagare i Håbo.
3. Att redovisa detta till kommunstyrelsen senast under mars månad 2022
med eventuella förslag på förändringar om så behövs.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar avslag på Owe Fröjds yrkande punkt 3
varvid Owe Fröjd tar tillbaka yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Owe
Fröjds yrkanden punkterna 1 och 2 och finner att så är fallet.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

76(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör – för kännedom
Näringslivsenheten

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

77(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 294

Dnr 2021/00422

Extraärende: Information om SEKOM
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Fred Rydberg (KD) informerar om Jubileumskonferensen som Sveriges
Ekokommuner har haft i Sundsvall 19 - 20 oktober. Fred deltog som Håbo
kommuns representant. Konferensen innehöll en kort historik kring hur
SEKOM startade för 30 år sedan och vilken påverkan den har haft
internationellt. Johanna Stål redogjorde för 8 hållbarhetstrender. Den nya
standarden för hur man arbetar med Agenda 2030 i regioner gick Ellinor
Avsan igenom. Professor Karl-Henrik Robért talade om strategisk planering
för hållbarhet. Vi fick också möjlighet till studiebesök bl a på
Mittuniversitetet med deras forskning om fiberbankarna och vad man kan
göra åt dessa utsläppskällor av metangas.
Beslutsunderlag
Muntligt

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen noterar informationen och finner
att så sker.

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

78(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 295

Dnr 2021/00417

Extraärende: Trafiklösning till Axfood och Bålsta
logistik
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen kontaktar exploatören och ber om en förklaring till hur
de kommer att lösa sina transporter till och från sitt verksamhetsområde.
2. Återkoppling ska göras till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
När kommunen tecknade markanvisning, köpeavtal och exploateringsavtal
med Kilenkrysset AB om att etablera en större logistikanläggning i
Västerskog var förutsättningarna att exploatören skulle bekosta sin del av
exploateringskostnaderna, och köpeskillingen sattes i nivå till detta. En av
förutsättningarna i avtalet var att transporter till anläggningen skulle ske via
järnvägstransporter.
Nu har det framkommit att man i stället valt att använda företrädesvis
vägtransporter före spårbundna, och det har då uppmärksammats att det
kommer att bli stora trafikproblem i samband med denna nya lösning, ett
självvalt problem som självklart borde lösas och bekostas av exploatören i
samråd med trafikverket och kommunen.
Att ändra förutsättningarna ska inte medverka till högre kostnader för
kommunens skattebetalare och det skulle innebära att hela denna markaffär
skulle innebära att vi sålt den marken med ett minusresultat, ursprunglig
nettointäkt är ett måste för Håbo kommun.
Beslutsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar:
1. Kommunstyrelsen kontaktar exploatören och ber om en förklaring till hur
de kommer att lösa sina transporter till och från sitt verksamhetsområde.
2. Återkoppling på nästa kommunstyrelse.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar att Owe Fröjds (Båp) yrkande nr 2 ändras
till ”Återkoppling ska göras till kommunstyrelsen”. Owe Fröjd godkänner
detta.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

79(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Owe
Fröjds (Båp) yrkanden och finner att så är fallet.

______________
Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

80(81)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-25
Kommunstyrelsen

§ 296

Dnr 2021/00423

Extraärende: Översiktsplan - status
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar fråga och svar.
Sammanfattning
Thomas Moore (SD) ställer en fråga angående status för översiktsplanen och
får till svar att man planerar att gå upp med ett informationsärende om
översiktsplanen med en färdig huvudhandling nästa KS sammanträde för att
sedan anta planen efter årsskiftet.
Beslutsunderlag
Muntligt

______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

81(81)

