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Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Leif Zetterberg (C), 1:e vice ordförande 

Christian Nordberg (MP) 

Anders Cyrillus (L) 

Fred Rydberg (KD) §§ 6-8, 11-49 

Agneta Hägglund (S) 
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Tjänstemän Vipul Vithlani, tf. kommundirektör 

Johan Hagland, tf. plan- och exploateringschef §§ 1-5  

Hans-Martin Hansen, tf. kulturchef §§ 11-13 
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Justering  

Justerare Owe Fröjd (Båp) och Leif Zetterberg (C) 
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Justerade paragrafer §§ 6-49 
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§ 6   

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Leif Zetterberg (C) och Owe Fröjd (Båp) att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering äger rum den 14 

februari kl. 15.30 i kommunalrådets rum.  

2. Dagordningen fastställs med följande tillägg:  

- Beslut om kravprofil vid rekrytering av kommundirektör 

- Förskola Frösundavik 

- Verkställighet av fullmäktiges beslut 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen förrättar upprop och utser två personer att jämte 

ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendet Beslut om kravprofil vid 

rekrytering av kommundirektör 

Agneta Hägglund (S) anmäler ärendet Förskola Frösundavik 

Owe Fröjd (Båp) anmäler ärendet Verkställighet av fullmäktiges beslut 

 

______________ 
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§ 7   

Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyren noterar informationen.  

Sammanfattning  

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB informerar bland annat om 

följande  

- Näringslivsbesök har återupptagits och bland andra kommunstyrelsens 

ordförande samt oppositionsråd har varit på näringslivsbesök.   

- Företagen i Håbo är de mest lönsamma i Uppsala län. Under 2017 

startades 150 nya företag i Håbo.  

- Samarbete inleds med Nyföretagarcentrum Enköping-Håbo, som ska 

hantera nyföretagarrådgivning 

- Status avseende ledig mark i kommunen och intresse från ett flertal 

exploatörer, bland annat återrapporteras status för områdena Draget och 

Dragelund.  

- Nio stycken dialogmöten avseende näringslivsklimatet är genomförda och 

500 förslag inkomna. Nästa steg är att sammanställa detta och presentera en 

åtgärdsplan.   

______________ 
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§ 8 Dnr 80146  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  

Tillförordnad kommundirektör Vipul Vithlani informerar bland annat om 

följande:  

- Status för arbete med företagspolicy, koncernbildning, ägardirektiv till 

HMAB, och näringslivspolicy. 

- Uppdragslista, en obearbetad version finns utskickad till kommunstyrelsen 

inför sammanträdet. En bearbetad lista kommer till kommande sammanträde 

under våren.  

- Johan Hagland är för närvarande tillförordnad plan- och exploateringschef 

och kommer att anställas som plan- och exploateringschef från och med 

mars 2018.  

- Rekrytering avseende kanslichef/kvalitetssamordnare pågår.   

- Siffror för bokslutet är klara. Fullständig analys presenteras vid nästa 

sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

______________ 
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§ 9 Dnr 2018/00043  

Exploateringsavtal och överenskommelser tillhörande 
detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå följande 

exploateringsavtal och överenskommelser avseende detaljplan för Väppeby 

7:18 m.fl.: 

a. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Preservia Pendlingen AB 

(566833-9203), ägare enligt köp till del av Väppeby 7:1 och 7:18 samt 

exploatör i kvarter A-D. 

b. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och de 

lagfarna ägarna till Väppeby 7:1, Christer Franck (330502-1499) och Ove 

Franck (350325-1473), samt tillhörande Överenskommelse om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3A.  

c. Överenskommelse om exploatering mellan Håbo kommun och lagfaren 

ägare till Väppeby 7:18, Björn Larsson (590509-1194), samt tillhörande 

Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3B.  

d. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Björn Larsson (590509-

1194), lagfaren ägare till kvarter I-J (Väppeby 7:18) samt exploatör i kvarter 

I och J, samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se 

Bilaga 3.  

e. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Eign AB (559092-2919), 

lagfaren ägare samt exploatör i kvarter E (Bista 11:1), samt tillhörande 

Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

f. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Nordic Properties Portfolio 

2 AB (566991-9466), lagfaren ägare samt exploatör i kvarter F (Bista 13:1), 

samt tillhörande Överenskommelse om fastighetsreglering, se Bilaga 3.   

g. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 

AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:20 samt exploatör i 

kvarter G och H (Väppeby 7:20), samt tillhörande Överenskommelse om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3.  

h. Exploateringsavtal mellan Håbo kommun och Bålsta Småstadsutveckling 

AB (556964-0112), lagfaren ägare till Väppeby 7:15 samt SA 82 Holding 2 

AB (559038-0878), lagfaren ägare till Väppeby 7:16, exploatörer i kvarter K 

och L (Väppeby 7:15 och 7:16), samt tillhörande Överenskommelser om 

fastighetsreglering, se Bilaga 3A och 3B. 
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i. Överenskommelse om exploatering inom detaljplaneområdet för Väppeby 

7:18 med tillhörande bilaga. Överenskommelsen träffas med samtliga 

exploatörer inom kvarteren A-L. 

2.  Avtalen tecknas under förutsättning att ekonomiska säkerheter ställs av 

exploatörerna för avtalet.   

Sammanfattning  

Syftet med de exploateringsavtal och överenskommelser som har upprättats 

är att reglera och underlätta utbyggnaden av föreslagen byggnation i 

enlighet med förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl.  

Innan antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha träffat 

avtal avseende kompletterande bullerskyddsåtgärder på befintligt 

bullerplank längs med järnvägsspåren norr om planområdet.  

Kommunen ska svara för utbyggnad av alla allmänna anläggningar inom 

planområdet. Kommunens kostnader bedöms uppgå till ca 28,1 mkr. 

Exploatörerna inom planområdet ska erlägga exploateringsbidrag om 

sammanlagt ca 26,8 mkr. Differensen beror på att kommunen ska finansiera 

halva den kostnad som avser ombyggnad av planerad park intill kyrkan. 

Kommunen beräknas även få kostnader avseende marklösen om ca 200 tkr, 

men detta kan finansieras via den markförsäljning som sker av kommunal 

mark. 

Genomförandet av framtagen detaljplan ställer höga krav på kommunen och 

alla exploatörer vad avser samverkan och samordning. Det finns även frågor 

som parterna kommer att behöva lösa under utbyggnadsfasen. 

Då ärendet inte var komplett till arbetsutskottets sammanträde 2018-01-30 

har en reviderad tjänsteskrivelse (dok nr. 80243) tillförs inför 

kommunstyrelsens behandling.  

Beslutsunderlag 

Reviderad tjänsteskrivelse Tvåhus exploatering 

KSAU 2018-01-30 § 10 

Tjänsteskrivelse 

Exploateringsavtal och överenskommelser samt tillhörande bilagor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på att följande beslutssats läggs till: Avtalen tecknas 

under förutsättning att ekonomiska säkerheter ställs av exploatörerna för 

avtalet.   
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tillägg och finner 

att så sker.  

Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 
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§ 10 Dnr 2011/00112  

Detaljplan för Väppeby 7:18 m.fl., Tvåhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Väppeby 

7:18 m.fl., Tvåhus, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 17 oktober 2011, § 145, att uppdra 

förvaltningen att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt 

Bista 11:1. Planområdet utökades därefter genom beslut av 

Kommunstyrelsen 28 november 2011 till att omfatta hela det planlösa 

området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, Håtunavägen och 

Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar ca. 6 ha. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt viss 

handel, kontor och icke störande verksamheter i bottenvåningarna med 

småstadens kvalitéer. Möjligheter ges för befintlig service att finnas kvar. 

Huvudgatan som föreslås gå genom planområdet följer terrängens övre 

”platåkant”. Gränder, ibland med trappor i den branta sluttningen, förbinder 

huvudgatan med Stockholmsvägen. Den eftersträvade karaktären för 

planområdet är småstad med varierande kvarter, hustyper, hushöjder, 

lägenhetsstorlekar och färgsättning. Totalt kan detaljplanen möjliggöra 

omkring 500 lägenheter. I vissa delar kommer friliggande småhus 

förekomma. 

Framför Björksäterkyrkan föreslås en parkering och ett mindre torg. Även 

inne i planområdet, efter den nya centrala gatan på åsen, föreslås ett mindre 

torg samt en grönyta med utsiktsmöjlighet. 

Förslaget till detaljplan reducerar antalet direkta utfarter till 

Stockholmsvägen av trafiksäkerhetsskäl och föreslår av samma anledning en 

ny anslutning av Håtunavägen till Stockholmsvägen i Skeppsrondellen. 

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och vision. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för 

samråd. Ställningstagande efter detta samråd är att planen inte bedöms 

medföra betydande påverkan på miljön (4 kap 34 § PBL)  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 11 

Tjänsteskrivelse 

Plankarta, daterad 2018-01-15 

Planbeskrivning, daterad 2018-01-15 

Granskningsutlåtande, daterad 2018-01-15 

Inkomna yttrande 
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Jäv 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

______________ 
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§ 11 Dnr 2015/00248  

Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att investeringen Ersättningsplan Björkvallen 

får sätta igång. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att överföra ansvar för projektet samt 

investeringsmedel till Tekniska avdelningen. 

3. Arbetet ska ske i nära samarbete med berörda föreningar.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat att fotbollsanläggningen Björkvallen skall 

ersättas med en ny. Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för 

fotbollsträning och match året runt. Under 2017 har en förstudie påbörjats 

och en grund för upphandling har tagits fram. Preliminära uppskattningar av 

kostnaderna har gjorts som bygger på kontakter med leverantörer då det 

gäller investeringar och motsvarande anläggningar både vad gäller 

investeringar och driftskostnader. 

I budget för investeringsprojektet finns 31,5MKR avsatt varav 1,5MKR 

projekteringskostnader. Den årliga driftkostnaden för en fullt utbyggd 

anläggning beräknas bli 4 - 5MKR. Då upphandlingen är avslutad kommer 

eventuellt en begäran om tilläggsanslag till projektet.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 35 

Tjänsteskrivelse 2015-09-25  

Ersättningsplan för Björkvallen 

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-26 

Text avseende Björkvallen från budgethandling 2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar arbetet ska ske i nära samarbete med berörda 

föreningar.  

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

med Agneta Hägglunds (S) tillägg.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut med Agneta Hägglunds tilläggsyrkande 

och finner att så sker.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 12 Dnr 2018/00027  

Bidrag till Övergrans bygdegårdsförening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till Övergrans 

bygdegårdsförening med 39 300 kronor. 

2. Bidraget beviljas under förutsättning att Boverket beviljar föreningens 

ansökan.  

Sammanfattning  

Övergrans Bygdegårdsförening ansöker hos Håbo kommun om ett bidrag på 

39 300 kronor som delfinansiering för energieffektivisering och fossilfri 

uppvärmning av Övergransgården.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 36 

Övergrans bygdegårdsförenings ansökan om kommunalt bidrag för 

energieffektivisering. 

Övergrans bygdegårdsförenings ansökan till Boverket om 

energieffektivisering. 

Förvaltningens brev till Boverket om Håbo kommuns politiska behandling 

av ansökan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Övergrans bygdegårdsförening 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(70) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 13 Dnr 2017/00770  

Remiss för yttrande: Kultur i en nyskapande 
kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Region Uppsala har bett om synpunkter på remissupplagan av Kultur i en 

nyskapande kunskapsregion – Region Uppsalas kulturplan 2019-2022. 

Förvaltningen ser planen som en ganska traditionell kulturplan med svag 

koppling till Region Uppsalas vision. Den är något ojämnt skriven och bör 

göras mer konsekvent. Planen kan lägga ett större fokus på hela regionen 

och att den regionala samverkan inom kulturområdet kan utvecklas. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen överlämnar synpunkterna till 

Region Uppsala. 

Yttrande 

Region Uppsala har bett om synpunkter på remissupplagan av Kultur i en 

nyskapande kunskapsregion – Region Uppsalas kulturplan 2019-2022. 

Arbetet med att ta fram den nya kulturplanen har pågått under en lång tid, i 

nära samverkan med länets kommuner och i samråd med länets kulturliv. 

Den regionala kulturplanens innehåll har på ett övergripande plan redovisats 

för länets kulturchefer vid möte (tjänstemannakilen) i början av oktober och 

för politiska kilen (kommunala kulturpolitiker och kulturchefer) i slutet av 

oktober. Vid de mötena presenterades och diskuterades de områden, mål och 

satsningar som kulturplanen anger. Kulturplanens satsningar har dessutom 

diskuterats vid Samråd kultur, där politiker från kommunerna ingår.  

Kulturplanen är det strategiska dokumentet för Region Uppsala inom 

kulturområdet. Den är indelad i tre utvecklingsområden med mål och 

satsningar och utgår från Regionens vision; Ett gott liv i en nyskapande 

kunskapsregion med internationell lyskraft.  

Övergripande synpunkter 

Planen är traditionellt strukturerad med en enkel linje som gör den lätt att 

läsa. Kopplingen till regionens vision är svag. Innehållet, mål och insatser, 

ger i mångt och mycket möjligheter till ett gott liv men är knappast 

nyskapande och har få delar som skulle kunna bygga en kunskapsregion 

med internationell lyskraft.  

Planen är något ojämn mellan och inom utvecklingsområdena vad avser 

strategisk och detaljnivå. Det gäller såväl brödtexten som att prioriteringarna 

innehåller både mål och mer konkreta detaljerade insatser.  
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En region som består av en större kommun och sju mindre ger för en 

regional plan stora utmaningar. Kulturplanen når inte riktigt fram i 

ambitionen att lyfta även de mindre kommunerna utan har ett relativt stort 

fokus på Uppsala som centrum och de mindre kommunerna som periferi. 

Detta gör de olika samverkansforumen inom kulturområdet i regionen än 

mer viktiga. Till exempel olika nätverk för tjänstepersoner inom olika 

områden och nivå. 

Utvecklingsområde 1: Konstpolitik 

Utvecklingsområdet är uppdelat traditionellt i konstarterna och med en del 

om de professionella kulturskaparnas villkor. I och med den uppdelningen 

faller till viss del det som går på tvärs över konstarterna och det nyskapande 

bort.  

Utvecklingsområde 2: Kulturpolitik 

Området har en ambition att överbrygga svårigheter som finns för att vara 

delaktig i kultur. Det är viktigt att folkbildningen lyfts fram. Visst är det så 

att Uppsala starkt präglas av en akademisk miljö men knappast resten av 

regionen. Det civila samhällets roll i kulturlivet är en viktig del, framför allt 

i små kommuner. Detta både som arrangörer och arenor för eget skapande.  

Utvecklingsområde 3: Kulturplanering 

För en liten kommun är det svårt att ha kompetens inom såväl konst- som 

kulturarv/kulturmiljöområdena. Det är därför viktigt att det finns 

möjligheter för regionalt stöd inom dessa områden.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 37 

Tjänsteskrivelse 

Remiss för yttrande: Kultur i en nyskapande kunskapsregion  

Region Uppsalas Kulturplan 2019 - 2022 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur och livsmiljö 

Kulturnämnden, region Uppsala 
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§ 14 Dnr 2017/00761  

Remiss för yttrande - Tyck till om 
granskningsversionen av Enköpings FÖP: Plan för 
Enköpings stad 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

granskningsversionen av ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad.  

Inledningsvis vill Håbo kommun framföra att Enköpings kommun tagit fram 

ett väl genomarbetat planförslag. Håbo kommun finner huvuddragen i 

planförslaget övertygande och delar uppfattningen om att en tät och 

sammanhållen bebyggelsestruktur i lägen med god 

kollektivtrafikförsörjning är en förutsättning för att uppnå en hållbar 

utveckling såväl lokalt som regionalt.  

Håbo kommun har inget att erinra mot planen och önskar Enköpings 

kommun lycka till i det fortsatta planarbetet.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 13 

Tjänsteskrivelse 

Granskningsversion av ny fördjupad översiktsplan för Enköpings stad 

med bilagor 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan och exploatering – för vidareexpediering till: 

Enköpings kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen:  

framtidsdialog@enkoping.se (ange ”Granskning 2018”) 

 

 

mailto:framtidsdialog@enkoping.se
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§ 15 Dnr 2017/00776  

Remiss - Förslag till godsstrategi för 
Stockholmsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

Håbo kommun har fått möjlighet att yttra sig om förslag till godsstrategi för 

Stockholmsregionen som Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i 

Stockholms läns landsting har tagit fram för att nå målen i den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Godsstrategin 

redovisar nuläge, trender och prognoser för godstransporter och en 

strategisk inriktning med strategiska områden och handlingsområden.  

De tre strategiska områdena är: 

- Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen 

- Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material 

- Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter 

Handlingsområden där insatser föreslås för att uppnå strategins intentioner 

är: 

- Samverkan, planering och styrning 

- Infrastruktur för godstransporterna i regionen 

- Effektiv logistik 

- Teknik och innovation 

- Ökad kunskap 

Håbo kommun är positiv till strategin och vill lyfta fram Håbo kommuns 

goda läge i Stockholmsregionen för logistikverksamhet och att kommunen 

arbetar med att planlägga verksamhetsområden med inriktning mot bland 

annat logistik.  

Yttrande 

Håbo kommun är positiv till godsstrategin och anser att de utpekade 

strategiska områdena och handlingsområdena för genomförande ger goda 

förutsättningar att klara de stora utmaningar som finns kopplade till 

transporter i Stockholmsregionen. 

Håbo kommun har ett bra läge i Mälarstråket för logistikverksamhet vilket 

kommunen avser att nyttja genom att planlägga två nya 

verksamhetsområden, Logistik Bålsta och Dragelund. Båda områdena ligger 

nära E18 och Logistik Bålsta kommer även att anslutas till Mälarbanan via 

stickspår.  
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För att kunna utveckla Dragelund behöver trafikplats Draget på E18 

anpassas till en trafikplats motsvarande dagens krav och ta höjd för god 

anslutning till utvecklingsområdet. Håbo kommun menar att det är viktigt 

att Stockholms läns landsting och Håbo kommun gemensamt verkar för 

denna utveckling.  

Håbo kommun har med stort intresse följt utvecklingen av elvägar och ser 

att det passar in i handlingsområdet teknik och innovation. En omvandling 

till elväg skulle passa bra för E18. 

Med utbyggd sluss i Södertälje finns förutsättningar för en utveckling av 

sjöfarten på Mälaren. I godsstrategin är det angeläget att ta hänsyn till detta.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 14 

Tjänsteskrivelse 

Remiss Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Stockholms läns landsting 

Plan- och exploateringsavdelningen, för vidareexpediering 
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§ 16 Dnr 2017/00689  

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
kommunens hantering av leverantörsregister och 
leverantörsutbetalningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunrevisorer granskat intern kontroll avseende 

hantering av leverantörregister och leverantörsutbetalningar i 

kommunstyrelsen och nämnderna. 

Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att 

kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har en tillräcklig intern 

kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörs-

utbetalningar. 

De synpunkter som framkommit i revisionsrapporten redovisas nedan med 

förvaltningens kommentarer till åtgärder. 

Revisionsrapporten är översänd till kommunstyrelsen för yttrande. 

Revisionen önskar svar senast 31/1 2018. 

Enligt sammanträdesplanering är kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 

januari 2018 och kommunstyrelsen sammanträder 12 februari. Eftersom 

kommunstyrelsen inte har sammanträden inplanerade i december 2017, har 

förvaltningen på revisionssammanträdet den 2017-11-21, begärt dispens till 

att lämna yttrandet till revisorerna till februari 2018. Rapporten inkom till 

kommunstyrelsen 2017-11-06. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Utifrån revisorernas granskning av leverantörsregistret och leverantörs-

utbetalningar lämnar revisorerna ett antal rekommendationer i syfte att 

ytterligare stärka den interna kontrollen. Förvaltningen redovisar 

revisorernas rekommendationer och vilka åtgärder som är vidtagna eller 

kommer att vidtas utifrån rekommendationerna. 

1. Leverantörsregistret 

Rekommendation 

Inför rutin för regelbunden genomgång av leverantörsregistret i syfte att 

säkerställa att leverantörsregistret är fullständigt och innehåller korrekt 

angivna organisationsnummer. 

Förvaltningens åtgärd 
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En genomgång av leverantörsregistret ska utföras vid delårsbokslut per 

augusti och årsbokslut per december. Kontrollen ska säkerställa att registret 

är fullständigt och innehåller korrekt angivna organisationsnummer. 

Redovisningsansvarig ansvarar för att kontrollen utförs samt rapporterar 

utfallet i Stratsys tillsammans med övrig internkontroll som utförs av 

ekonomienheten. 

Rekommendation 

Undersök möjligheten att genomföra seriositetskontroller innan inköp över 

ett visst belopp görs från en icke-ramavtalsupphandlade leverantörer, istället 

för att kontrollen sker först när fakturan kommer. Genom Inyett finns 

möjlighet till en seriositetskontroll som kan genomföras både på dator och i 

mobilen på ett snabbt och effektivt sätt. 

Förvaltningens åtgärd 

Upphandlingschefen kommer att få i uppdrag att undersöka möjligheten att 

införa certifierade beställare för att säkerställa att inköpen sker på korrekt 

sätt. I rollen som certifierad beställare ska även ingå att göra 

seriositetskontroller innan inköp görs från icke ramavtalade leverantörer. 

2. Leverantörsutbetalningar 

Rekommendation 

Inför certifierade beställare i syfte att ytterligare stärka den interna 

kontrollen vid inköp. 

Förvaltningens åtgärd 

Se ovan om certifierade beställare. 

Rekommendation 

Eftersom kommunen inte kan kontrollera vem som är innehavare av ett 

bankkonto, till exempel vid betalningar till fel bankkonto, rekommenderar 

revisorerna kommunen att upprätta riktlinjer för betalning till bankkonto i 

syfte att minska antalet leverantörer med bankkontonummer. När det gäller 

utbetalningar till privatpersoner behöver bankkontobetalning användas. 

Förvaltningens åtgärd 

Kommunen kommer att ändra rutinen för betalning till bankkontonummer. 

Om leverantören har angivit bankkonto för betalning ska kommunen 

efterfråga plus- eller bankgiro. När det gäller utbetalning till privatpersoner 

behöver bankkontobetalning användas i enighet med utlåtandet från 

revisorerna.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 18 

Tjänsteskrivelse 

Missiv revisionsrapport, Granskning av kommunens hantering av 

leverantörsregister och leverantörsutbetalningar 
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Revisionsrapport – internkontroll avseende hantering av leverantörsregistret 

och leverantörsutbetalningar 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

Kommundirektör 

Förvaltningscheferna 

Ekonomichefen 

Upphandlingschefen 
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§ 17 Dnr 2017/00748  

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
kommunens arbete med personal- och 
kompetensförsörjning  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.  

Sammanfattning  

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av förtroendevalda revisorer 

genomfört en granskning av kommunens arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. 

Syftet med granskningen och den övergripande revisionsfrågan har varit att 

bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillfredsställande personal- och 

kompetensförsörjning. 

Med bakgrund av genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att 

kommunstyrelsen inte har säkerställt detta. Detta gäller speciellt i de delar 

där tjänstemän rapporterar till kommunstyrelsen i 

samhällsutvecklingsfrågor. Inom personalavdelningen och övriga granskade 

nämnders områden bedömer revisorerna att det pågår ett aktivt arbete som 

syftar till att säkerställa en tillfredsställande personal- och 

kompetensförsörjning. 

Revisionsrapporten är översänd till kommunstyrelsen för yttrande den 6 

december 2017. Revisonen önskar ett yttrande från kommunstyrelsen senast 

den 19 februari 2018.  

Yttrande 

Under de senaste åren har personal- och kompetensförsörjning blivit en mer 

aktuell fråga bland landets kommuner. I ljuset av en ökande 

personalomsättning, kommande pensionsavgångar och en ökande 

befolkning är kommunen beroende av en säkrad kompetensförsörjning för 

att klara av att leverera tjänster med kvalitet till sina medborgare. Utifrån 

revisorernas granskning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning 

lämnar revisorerna ett antal rekommendationer i syfte att stärka kommunens 

arbete med personal- och kompetensförsörjningen.  

Baserat på granskningens iakttagelser lämnar kommunens revisorer följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen: 

- ta fram styrdokument som övergripande anger den politiska 

viljeinriktningen för långsiktig kompetensförsörjning 

- ta ställning till och prioritera åtgärder avseende handlingsplanen för 

långsiktig kompetensförsörjning 
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- ta fram ett underlag som visar rekryteringsbehovet på längre sikt (10-15 år) 

- säkerställa att kommunikationen mellan kommunstyrelsens förvaltning och 

de förvaltningar som rapporterar till kommunstyrelsen förbättras så att 

arbetsplatserna uppfattas vara attraktiva.  

Det finns omfattande styrdokumentation inom personalområdet men det 

saknas styrdokument som övergripande anger den politiska viljeinriktningen 

avseende kompetens- och personalförsörjning i kommunen. Ett arbete i 

denna riktning har påbörjats genom att kommunfullmäktige i beslut 2017-

12-04 § 149 gav nämnderna i uppdrag att granska nuvarande styrdokument 

och föreslå förbättringar under 2018.  

Den handlingsplan 2017-2019 som tagits fram på tjänstemannanivå 

avseende Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare och som underlag för att 

trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen har i vissa delar inför 

genomförande beslutats av kommunstyrelsen under 2017. Handlingsplanen i 

sin helhet har presenterat i personal- och förhandlingsutskottet. Den 

politiska beredningen av det pågående arbetet kommer att fullföljas för 

beslut i kommunstyrelsen avseende prioriteringar, tidplaner och resurser. 

Underlag som visar kommunens rekryteringsbehov på längre sikt (10-15 år) 

finns inte framtagen där förvaltningen tagit höjd för kraftigare tillväxt 

avseende bostäder och därigenom ökad befolkning. Rekommenderat 

underlag kommer förvaltningen att ta fram och informera kommunstyrelsen 

för en gemensam bild av de utmaningar kommunen står inför i arbetet med 

personal- och kompetensförsörjningen. 

 Den viktigaste faktorn för att Håbo kommun ska kunna behålla sin 

nuvarande personal och kunna attrahera ny personal är att den nuvarande 

personalen trivs på sin arbetsplats och uppfattar den vara attraktiv. För att 

öka kunskapen om nuvarande medarbetare trivs genomför förvaltningen 

kommungemensam årlig medarbetarenkät med frågor riktade på ”hållbart 

medarbetarengagemang” och 2017 började förvaltningen att efterfråga 

synpunkter om upplevd attraktivitet från medarbetare som valt att sluta sin 

anställning i Håbo kommun. 

Ett arbete påbörjades hösten 2017 med att klargöra roller mellan de 

förtroende valda och tjänstemännen som arbetar med 

samhällsbyggnadsfrågor. Arbetet kommer att fortsätta under 2018. Vidare 

har kommunstyrelsen beslutat om en omorganisation av plan- och 

exploateringsavdelningen innebärande en flytt från bygg- och 

miljöförvaltningen till kommunstyrelsen förvaltning i syfte att ytterligare 

stärka arbetet med rollfördelningen och främja dialogen mellan 

tjänstemännen och politiken. Kommunstyrelsen har under hösten 2017 även 

beslutat om rollfördelningen mellan Håbo marknadsbolag och kommunen 

avseende plan- och exploateringsfrågor i syfte att förbättra samarbetet 

mellan bolaget och kommunen. 
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Förvaltningen kommer att ta fram erforderliga underlag till 

kommunstyrelsen under 2018.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 19 

Tjänsteskrivelse 

Revisionsrapport- Granskning av kommunens arbete med personal- och 

kompetensförsörjning 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Revisionen 

Personalchef 

Kommundirektör 
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§ 18 Dnr 2017/00562  

Mindre revidering av arvodesregler avseende 
resekostnadsersättning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade arvodesregler för Håbo 

kommun att gälla från och med 1 december 2017, därmed upphör tidigare 

arvodesregler.  

Sammanfattning  

Enligt nuvarande arvodesregler har årsarvoderade förtroendevalda inte rätt 

till resekostnadsersättning. Förslag på reviderade arvodesregler gör det 

möjligt för årsarvoderade förtroendevalda att få resekostnadsersättning.  

I förslaget till reviderade arvodesregler föreslås också att inaktuella summor 

i bilaga 1 tas bort.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 22 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till arvodesregler 2018-01-03 

______________ 
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§ 19 Dnr 2018/00077  

Nominering av vigselförrättare  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län förordnar 

Birgitta Green (Båp) som vigselförrättare.     

Sammanfattning  

Birgitta Greens (Båp) förordnade som vigselförrättare gick ut i maj 2017, 

Birgitta önskar förnya sitt förordnade som vigselförrättare.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Birgitta Green (Båp) 
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§ 20 Dnr 2018/00010  

Förtydligande av den fortsatta hanteringen av 
kommunstyrelsens delegerade beslutanderätt med 
anledning av ikraftträdande av en ny kommunallag 
(SFS 2017:725) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anmälan av beslut fattade med stöd av 

delegation ska ske enligt tidigare fastställd ordning, innebärandes samtliga 

fattade beslut ska anmälas till kommunstyrelsens närmast förestående 

sammanträde, detta ska gälla fram tills dess att kommunstyrelsen beslutar 

annorlunda.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att 

återkomma med förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot 

bakgrund av effektivitet, vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller 

motsvarande, inte ska anmälas till kommunstyrelsen utan istället 

protokollföras och anslås i särskild ordning på kommunens anslagstavla.  

Sammanfattning  

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (SFS 2017:725) i kraft. Den 

nya kommunallagen möjliggör en förenklad hantering avseende anmälan av 

sådana beslut som fattas med stöd av sådan delegerad beslutanderätt som 

kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder fastställer i sin 

delegationsordning.  

Enligt 7 kap 8 § i den nya kommunallagen så ska en nämnd besluta om i 

vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska 

anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras i särskild 

ordning och anslås på kommunens anslagstavla.  

Detta innebär dels att kommunstyrelsen och kommunens nämnder i beslut 

måste fastställa vilka delegerade beslut som ska anmälas till dem, samt dels 

att en det finns en möjlighet för kommunstyrelsen och kommunens nämnder 

att besluta att vissa grupper av delegationsbeslut inte behöver anmälas.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 21 

Tjänsteskrivelse 2018-01-04 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli, för uppföljning 
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§ 21 Dnr 2017/00222  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2016 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2016.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2017 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2018 enligt nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2018-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.  

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2016 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med.  

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2018 års inkomstbasbelopp är 62 500 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna: 306 250 kr 

Moderaterna: 212 500 kr 

Sverigedemokraterna: 118 750 kr 

Centerpartiet: 81 250 kr 

Miljöpartiet: 62 500 kr 

Bålstapartiet: 62 500 kr 

Liberalerna: 62 500 kr 

Kristdemokraterna: 43 750 kr 

Vänsterpartiet: 43 750 kr 

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 15 

Tjänsteskrivelse 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2016 från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

______________ 
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§ 22 Dnr 2018/00008  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande frågor 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 

kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

- Kommunstyrelsen i sin helhet. 

- Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Leif Zetterberg (C) samt tillförordnad 

kommundirektör Vipul Vithlani två i förening. 

- Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 

kommunstyrelsens vice ordförande Leif Zetterberg (C), tillförordnad 

kommundirektör Vipul Vithlani var för sig i förening med controller Carin 

Homann.  

2. Tidigare beslut om firmatecknare som togs av kommunstyrelsen 2016-02-

08 § 12, upphävs.  

Sammanfattning  

Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 

verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 

kommunstyrelsen 2016-02-08, § 12 

Sedan dess har vissa förändringar skett inom kommunstyrelsens 

sammansättning såväl som i den förvaltningsorganisation som är underställd 

kommunstyrelsen. Detta föranleder behov av att justera ordningen för 

kommunstyrelsens firmatecknare.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 20 

Tjänsteskrivelse 2018-01-03 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga firmatecknare 
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§ 23 Dnr 2018/00041  

Attesträtt år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2018 till angivna 

befattningar i bilaga.  

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 

transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 

upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men 

delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 

budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar för att attestreglementet 

följs och att det finns en aktuell förteckning över utsedda attestanter.  

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 

kommunstyrelsen och attestanter som utses av kommundirektören.  

Förteckningen aktualiseras årligen i berörd nämnd. Förändringen från 

föregående förteckning är främst att plan- och exploateringsavdelningen har 

tillkommit och att bemanningen på befattningar har aktualiserats. 

Beloppsgränser har inte förändrats.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 31 

Tjänsteskrivelse 

Attestförteckning KS 2018 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten 
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§ 24 Dnr 2018/00037  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
med anledning av omorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar ny delegationsordning för kommunstyrelsens 

verksamheter. Tidigare delegationsordning upphör därmed att gälla.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-09 § 2 att överföra plan- och 

exploateringsavdelningens verksamheter från bygg- och miljöförvaltningen 

till kommunstyrelsens förvaltning. I samband med detta beslutade 

kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att återkomma till 

kommunstyrelsen med förslag på hur delegationsordningen ska förändras 

med anledning av organisationsförändringen. Befintlig delegationsordning 

antogs 2017-05-29. Förvaltningen har nu sett över denna och tagit fram ett 

förslag till reviderad delegationsordning.  

I delegationsordningen har ändringar avseende delegationsrätten inom plan- 

och exploateringsverksamheten införts. Föreslagna förändringar har förts in 

i två av delegationsordningens avsnitt (5.0 Upphandlingsverksamheten och 

avsnitt 10.0 Markfrågor och fysisk planering). Förändringarna innebär att de 

plan- och exploateringsfrågor som tidigare delegerats till förvaltningschefen 

på bygg- och miljöförvaltningen nu har överförts till kommundirektören.  

Vidare har kosmetiska ändringar gjorts genom att plan- och 

utvecklingschefen nu fått den nya titeln plan- och exploateringschef även i 

delegationsordningen. Det finns dock inga förändringar i delegation för 

denna funktion, som ju förs över från bygg- och miljöförvaltningen till 

kommunstyrelsens förvaltning. Dessa kosmetiska förändringar har gjorts i 

delegationsordningens avsnitt 10.0. 

Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om nya firmatecknare 

i ett annat ärende i samband med sammanträdet 2018-02-12. Även 

förvaltningens förslag till beslut i detta ärende har förts in i den reviderade 

delegationsordningen. Detta har gjorts i avsnittet avseende firmatecknare 

och ersätter således befintligt avsnitt på temat.  

Alla förändringar som gjorts är markerade med gult i föreslagen 

delegationsordning.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 33 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

Avdelningschefer 

Enhetschefer 

Delegater berörda av revideringen 

Hemsidan (författningssamlingen) 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(70) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 25 Dnr 2018/00039  

Revidering av budget 2018 med anledning av 
omorganisation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra driftbudget för plan-och 

exploateringsavdelningens verksamhet, 8 517 000 kronor, från bygg- och 

miljönämnden till kommunstyrelsen för 2018 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra mål och nyckelindikatorer som 

avser plan- och exploateringsverksamheten från bygg- och miljönämnden 

till kommunstyrelsen 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 9 januari att omorganisera plan- och 

exploateringsavdelningen från bygg- och miljönämnden till 

kommunstyrelsen från 15 januari 2018. 

Av plan- och exploateringsavdelningens driftbudget på 8 617 000 kronor för 

år 2018, föreslås därför 8 517 000 kronor överföras från bygg- och 

miljönämnden till kommunstyrelsen. Budgeten avser verksamheterna Fysisk 

och teknisk planering 8 417 000 kronor, Miljö, hälsa, och hållbar utveckling 

(naturvård) 100 000 kronor samt Klimat- och energirådgivning. 100 000 

kronor för utredningar föreslås kvarstå på bygg- och miljönämnden. 

De mål och nyckelindikatorer som är fastställda för bygg- och 

miljönämnden och som avser plan- och exploateringsverksamheten föreslås 

samtidigt överföras till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 34 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll från KS § 2, 2018-01-09 dnr 2017/00752 

______________ 
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§ 26 Dnr 2017/00659  

Valet 2018: Arvoden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla för valet 

2018: 

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som deltar i den obligatoriska utbildningen inför valet. Denna 

ersättning gäller även för utbildning till de timanställda som anställs under 

förtidsröstningen.   

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersättning ska utgå med 400 kronor till 

dem som är med och möblerar vallokalen innan valdagen.  

Sammanfattning  

Valnämnden föreslår en ökning av ersättningarna till valdistriktens 

ordförande, vice ordförande och röstmottagare. Detta i syfte att hålla nivån 

på ersättningarna i Håbo likvärdiga med övriga kommuner i landet. Likaså 

har kraven på valförrättarna skärpts något, då de nu måste genomgå en 

obligatorisk utbildning. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningarna 

följande ersättningsnivåer:  

- Ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Vice ordförande i valdistrikt:  2700 kronor 

- Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2300 kronor 

- Genomförd obligatorisk utbildning 400 kronor.  

Ökningen av ersättningarna finansieras inom valnämndens budgetram under 

förutsättning att statsbidraget för genomförande räknas upp på samma sätt 

som tidigare år.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 26 

Valnämnden 2017-11-28 § 10 

Tjänsteskrivelse 

______________ 
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§ 27 Dnr 2018/00038  

Uppdrag att utreda förvärv av landstingshuset 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda förvärv 

av Landstingshuset.  

Sammanfattning  

Fastigheten ”Landstingshuset” med Vårdcentrum i Bålsta kan komma att 

säljas. Kommunen expanderar, att utreda möjligheten till förvärv av 

Landstingshuset är därför aktuellt.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 23 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Tekniska avdelningen 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 28 Dnr 2018/00012  

Tidplan för mål och budget 2019, plan 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tidplan för mål- och budgetarbetet inför 2019 godkänns. 

2. Fastlagda mål för kommunfullmäktige fortsätter att gälla även för 2019. 

Justeringar av mål, nyckelindikatorer och mått på nämndnivå kan ske och 

beslutas av nämnd i september för att fastställas av fullmäktige i november.  

Sammanfattning  

Enligt Kommunallagen 8:8 ska budgeten fastställas före november månads 

utgång och vid valår ska fastställandet ske av nyvalda fullmäktige. Då årets 

mål- och budgetprocess ska genomföras under ett valår föreslås en delvis 

förändrad process och tidplan. 

Fastlagda mål för kommunfullmäktige föreslås fortsätta att gälla även för 

2019. Detta då nya fullmäktigemål inte hinner arbetas fram efter valet i 

september och i tid för fastställande av budget av fullmäktige. Justeringar av 

mål, nyckelindikatorer och mått på nämndnivå kan ske och beslutas av 

nämnd i september för att fastställas av fullmäktige i november. Målarbetet 

för mål 2020-2022 bör påbörjas direkt efter valet och ske i enlighet med ny 

styrmodell.  

Förändrad tidplan för budgetarbetet innebär framförallt att vårens och 

sommarens arbete fokuserar på framtagande av inriktningsbeslut och 

förvaltningarnas verksamhetsanalyser med tillhörande detaljbudgetförslag. 

Den politiska beredningen sker under september och oktober. Budget 2019 

fastställs av nya kommunfullmäktige den 5 november.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 32 

Tidplan för mål- och budgetprocess 2019, plan för 2020-2021 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Kvalitetssamordnare 

Ekonomichef 
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§ 29 Dnr 2017/00766  

Revidering av ägardirektiv för Håbohus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ändrar i Håbohus ägardirektiv avseende 

direktavkastningskrav från 4,5 procent till 4,0 procent för år 2018.  

Sammanfattning  

Styrelsen för Håbohus AB har genom bolagets VD inkommit med begäran 

om att ägaren/kommunen ändrar direktavkastningskrav från 4,5 procent till 

4,0 procent för år 2018.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 24 

Tjänsteskrivelse 

Styrelseprotokoll 2017-12-15 

Skrivelse från VD, Håbohus AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att Håbohus ägardirektiv avseende 

direktavkastningskrav istället ändras från 4,5 procent till 2,5 procent för år 

2018.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut eller om kommunstyrelsen bifaller Owe 

Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

______________ 
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§ 30 Dnr 2018/00068  

Avbrytande av projektet Aktivitetsbaserad arbetsplats 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avbryta pågående arbete 

för att utveckla kommunhuset till en aktivitetsbaserad arbetsplats enligt 

inriktningsbeslut KS 2017-03-20 § 61, Dnr 2017/00104. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda andra lämpliga 

alternativ för att lösa de behov som framkommit i underlaget till 

inriktningsbeslutet ovan. Utredningen ska omfatta förslag till åtgärder och 

finansiering för att lösa behoven rörande. 

a) Lokalbrist för verksamheter i dagens kommunhus och landstingshus 

b) Ökad digitalisering 

c) Utveckling av ledarskap och kultur 

3. Årets medel om ca 3,2 miljoner kronor får användas för att finansiera 

intern service, digitalisering och kostnader för utredningar/ konsultinsatser.  

Sammanfattning  

Frågan om en om- och tillbyggnad av kommunhuset väcktes utifrån ett 

behov av att skapa fler arbetsplatser i kommunhuset och landstingshuset. I 

diskussionerna om olika lösningar på platsbristen identifierades även 

områden rörande digitalisering och ledarskap/kultur som utmaningar som 

behövde beaktas vid utformning av ny arbetsplats. Under hösten 2016 

genomfördes en fördjupad förstudie för att undersöka förutsättningar för ett 

införande av aktivitetsbaserad arbetsplats. I förstudien identifierades viktiga 

frågeställningar och framgångsfaktorer för genomförandet och i slut-

rapporten lämnades förslag till nästa steg. En utveckling av kommunhuset 

till en aktivitetsbaserad arbetsplats var det alternativ som förvaltningen då 

bedömde var den bästa lösningen och kommunstyrelsen fattade ett 

inriktningsbeslut den 20 mars 2017 om att starta arbetet. 

Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av 

projektledare och övrig nödvändig extern kompetens påbörjades efter att 

inriktningsbeslutet och budgeten beslutades. Vid detta förberedande arbete 

framkom svårighet att driva ett stort förändringsprojekt som i stor 

utsträckning skulle vara helt beroende av externa resurser. Projektet skulle 

hållas samman under ett huvudprojekt rörande aktivitetsbaserad arbetsplats 

men de tre ingående delprojekten (fysisk, digital och människa) krävde helt 

olika kompetenser, tidplaner och fokus. Det skulle även krävas en dedikerad 

lokal projektledare och projektgrupp för att hålla i arbetet under hela 

förändringsresan, dels för huvudprojektet men även för samtliga delar. Det 

finns inte personella resurser som kan driva arbetet enligt tidigare beslut och 

plan, delvis beroende på att vissa medarbetare på kommunstyrelse 
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förvaltningen har avslutat sina anställningar. Ett förändringsprojekt av den 

här karaktären kräver en ledning, både den politiska och den för 

tjänstepersoner, som har samsyn och uthållighet att driva förändringen i den 

gemensamma riktningen. Förutsättningar för det saknas i dagsläget på grund 

av att kommundirektörstjänsten är under rekrytering.   

Med ovanstående som bakgrund gör förvaltningen bedömningen att det inte 

finns förutsättningar för att kunna genomföra projektet enligt tidigare beslut. 

Behoven kvarstår dock och förvaltningen bör få i uppdrag att utreda vilka 

andra alternativ till lösning som finns och hur det arbetet bör organiseras 

och finansieras.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 38 

Tjänsteskrivelse 

Inriktningsbeslut för utveckling av kommunhuset till en aktivitetsbaserad 

arbetsplats 

KS 2017-03-20 § 61, Dnr 2017/00104. 

Resultat från fördjupad förstudie för en aktivitetsbaserad arbetsplats 

KS 2017/00009 nr 72222 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Avdelningschefer, kommunstyrelsens förvaltning 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 31 Dnr 2017/00491  

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till utökat VA-verksamhetsområde för 

Frösundavik, Draget, Biskops-Arnö och Krägga enligt bifogat kartunderlag.  

Sammanfattning  

Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Håbo kommun återkommande se 

över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten, 

spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade 

exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det 

finns behov av kommunal VA-försörjning. 

 

Aktuell utökning av verksamhetsområde för VA berör exploateringar i 

Frösundavik och Draget samt Biskops-Arnö där kommunen har blivit ålagd 

av Statens VA-nämnd att tillgodose behovet av vatten och spillvatten. Även 

tre obebyggda fastigheter i Krägga som ligger i direkt anslutning till 

verksamhetsområdet föreslås tas in i verksamhetsområdet.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 2 

Tjänsteskrivelse 2017-01-12 

Bifogat kartunderlag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 
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§ 32 Dnr 2018/00014  

Tillägg till avfallstaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg av en ny taxa i antagen 

avfallstaxa KF 2017-04-03 § 47.   

- Ny taxa för 4 kubiks container, abonnemangspris för tömning varannan 

vecka 26 970 kr/år inklusive moms och för tömning varje vecka 53 940 kr 

/år inklusive moms.  

Sammanfattning  

Enligt avfallstaxa punkt 1.10  

”Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa, saknar 

taxan tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av 

självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett 

administrativt tillägg. Beslut om avgift tas av Kommunstyrelsen”    

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 4 kubiks container. För 

att tillgodose detta behov behöver vi göra detta tillägg i taxan.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2018-01-29 § 9 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 
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§ 33 Dnr 2017/00722  

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att ta 

fram en trafikanalys för Bålsta tätort med anledning av planerad byggnation.  

Sammanfattning  

Håbo kommun står inför en omfattande utbyggnad av tätorten Bålsta, både 

genom bostadsbyggande och etablering av verksamhetsområden. Detta 

innebär att trafiken kommer att öka och trafikflöden påverkas. För att 

undvika framtida trafikproblem behöver en trafikanalys genomföras som 

inventerar nuläge, gör en framtidsprognos och föreslår eventuella åtgärder. 

Komplettering med ekonomisk redovisning till kommunstyrelsens 

sammanträde i januari 2018.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2017-12-11 § 94 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Gatu- och parkenheten 

Kansliet – för uppföljning 
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§ 34 Dnr 2017/00721  

Uppdrag att utreda huvudmannaskap för vägar och 
annan allmän platsmark i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att utreda 

huvudmannaskap för enskilda anläggningar i Håbo kommun.  

Sammanfattning  

I Håbo kommun finns en stor andel anläggningar med enskilt 

huvudmannaskap. För att få ett underlag för en bedömning av hur 

huvudmannaskapet avseende enskilda anläggningar ska hanteras i framtiden 

avser kommunen att inventera befintliga förhållanden, beskriva vilka 

alternativ som finns avseende huvudmannaskap samt belysa konsekvenserna 

vid genomförande av en förändring. Utredningen kommer även att belysa 

principer för huvudmannaskap vid ny exploatering. 

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2017-12-11 § 93 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 35 Dnr 2017/00723  

Uppdrag att ta fram riktlinjer och taxa för upplåtelse av 
offentlig plats 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska avdelningen i uppdrag att ta 

fram riktlinjer och taxa för upplåtelse av offentlig plats.  

Sammanfattning  

Det saknas idag riktlinjer och relevant taxa för upplåtelse av offentlig plats. 

Det finns en taxa som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-27  

(KF § 65, dnr 1995.202). Denna behöver uppdateras i enlighet med de 

riktlinjer som tekniska avdelningen avser att ta fram. Håbo kommun är inne 

i en period av stor expansion och entreprenörer och andra aktörer har behov 

av mark för arbetsplatsetableringar och andra aktiviteter. Även antalet 

evenemang ökar och därmed behovet av att upplåta offentlig plats. Idag 

utnyttjar aktörerna kommunal mark utan kostnad och utan riktlinjer. 

Tekniska avdelningen avser därför att ta fram riktlinjer och uppdaterad taxa 

för upplåtelse av offentlig plats.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2017-12-11 § 95 

Beslut kommunfullmäktige 1995-11-27 (KF § 65, dnr 1995.202)  

Avgifter för nyttjande av offentlig plats  (KF § 65 dnr 1995.202) 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 36 Dnr 2017/00709  

Lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och 
parkera inom spärrområde på Centrumgränd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2016, KS § 238 kvarstår. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att tydligt skylta med 

vägmärke och tilläggstavla enligt beslutet. 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva kommunstyrelsens beslut den 13 

februari 2017 § 15, samt att återförvisa ärendet till kommunstyrelsen för 

fortsatt handläggning. Ärendet gäller förbud att stanna och parkera på 

Centrumgränd och har varit uppe i tekniska utskottet och kommunstyrelsen 

vid ett flertal tillfällen och resulterat i olika beslut. Det senaste beslutet togs 

den 13 februari 2017, § 15.  

Länsstyrelsen meddelar i sitt beslut att kommunstyrelsen bör se över den 

trafikföreskrift som fastställdes den 21 november 2016 när det gäller 

förenligheten med vägmärkesförordningen. I samband med denna översyn 

anser länsstyrelsen att även den begränsade framkomligheten vid av- och 

påstigning bör utredas.  

Tekniska avdelningen har utrett frågan och kommit fram till att 

spärrområdet längs Centrumgränd bör skyltas med förbud att stanna och 

parkera. Av- och påstigning i samband med detta inte kan tillåtas enligt 

Vägmärkes-förordningen (2007:90), Trafikförordningen (1998:1276) och  

Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).  

Vidare bör de olägenheter som uppstår vid tillåten av- och påstigning ligga 

till grund för beslutet. Varutransporter till Bålsta centrum och 

avfallshantering hindras ofta från att komma till eller från lastkaj och 

sopcontainer genom att bilar står parkerade i spärrområdet utmed 

Centrumgränd. De oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet blir starkt 

försämrad genom en oöverskådlig trafiksituation och skymd sikt. 

Framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet för trafikanter till 

parkeringsplatserna för rörelsehindrade, taxi, färdtjänst samt de 

parkeringsplatser som finns närmast Bålsta centrum försämras. 

Förvaltningens förslag till beslut är att kommunstyrelsen upphäver beslut 

från 21 november 2016, KS § 238, lokala trafikföreskrifter, förbud att 

stanna och parkera  på markerade sträckor, Centrumgränd.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2017-12-11 § 96 
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Länsstyrelsens beslut 258-2423-17 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att:  

1. Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2016, KS 238 kvarstår. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska avdelningen att tydligt skylta med 

vägmärke och tilläggstavla enligt beslutet. 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för lunch.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

Owe Fröjds (Båp) yrkande eller tekniska utskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

Gatu- och parkenheten 

Kansliet, för uppföljning 
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§ 37 Dnr 2017/00730  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att stanna och parkera 
på Centrumgränd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet utgår på grund av kommunstyrelsens beslut 2018-02-12 § 36. 

Sammanfattning  

I spärrområdet längs med Centrumgränd behövs det ett förbud att stanna och 

parkera. Detta eftersom bilar som stannar i spärrområdet hindrar angöring 

för de transporter som ska lasta och lossa vid lastkajen som tillhör Bålsta 

Centrum. 

Bilar som parkerar i spärrområdet utgör även hinder för framkomligheten 

och trafiksäkerheten för den trafik som ska parkera på platserna för 

rörelsehindrade, taxiplats samt för dem som vill parkera på de anordnade 

platserna mot Bålsta Centrums fasad. I vändplatsen längst ned på 

Centrumgränd är det tillåten av- och påstigning.  

Kommunstyrelsen beslutade i § 36 att kommunstyrelsens beslut den 21 

november 2016, KS § 238 kvarstår samt att tekniska avdelningen får i 

uppdrag att tydligt skylta med vägmärke och tilläggstavla enligt beslutet. 

Därmed faller detta ärende och behandlas inte av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tekniska utskottet 2017-12-11 § 97 

LTF, förbud att stanna och parkera på Centrumgränd. 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 
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§ 38 Dnr 2018/00028  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner, våren 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:35), 

beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att 

motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 

färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. 

Totalt finns, per den 10 januari 2018, 10 medborgarförslag och 7 motioner 

som fullmäktige ännu inte har beslutat om. Tre av motionerna och fyra av 

medborgarförslagen har beretts av kommunstyrelsens förvaltning och 

beräknas bli behandlade i kommunfullmäktige 2018-02-26 om inte 

kommunstyrelsen beslutar något annat i sin beredning av ärendena. Det 

innebär sex medborgarförslag och fyra motioner sannolikt kvarstår efter 

fullmäktiges sammanträde i februari 2018.  

Ett av ärendena i redovisningen är äldre än ett år. Det har tidigare 

återremitterats för vidare utredning och avvaktar nu yttrande från 

ungdomsrådet innan ärendet kan behandlas politiskt.  

För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som 

ännu inte beretts färdigt, se Förteckning – ej färdigberedda 

medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 30 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning – ej färdigberedda medborgarförslag och motioner, 2018-01-10.  

______________ 
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§ 39 Dnr 2017/00354  

Medborgarförslag: Se över antalet tjänster per 
barngrupp i förskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.      

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-08, § 67, att remittera 

medborgarförslag: se över antalet tjänster per barngrupp i förskolan, till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade ärendet till 

barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels 

konstaterar att antalet tjänster per barngrupp i åldrarna 1-3 redan idag 

uppfyller medborgarförslagets krav på 3,0 tjänster per barngrupp samt dels 

ställer sig bakom genomförandet av en utredning av förutsättningarna för 

införandet av samma personaltäthet avseende åldrarna 4-5 år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår mot ovanstående bakgrund att 

medborgarförslaget ska bifallas genom att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden att utreda möjligheten att utöka antalet tjänster per 

barngrupp i åldrarna 4-5 år.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 27 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-05-05 

KF 2017-05-08, § 67 

BOU 2017-10-04, § 80 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas i sin helhet.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

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

Björn Erling (M) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande.  
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

Agneta Hägglunds (S) förslag eller arbetsutskottets förslag bifalls och finner 

att Agneta Hägglunds (S) förslag bifalls.  

______________ 
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§ 40 Dnr 2017/00672  

Medborgarförslag: Förbättra busskommunikation från 
Frösundavik mot Viby och Futurum  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.  

2. Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med åtgärdsförslag för att förbättra 

busskommunikationerna från Frösundavik till Viby och Futurum har 

inkommit. Förslagsställaren föreslår i första hand att buss 302 ska ta vägen 

förbi hållplatsen vid Frösundavikrondellen. Två alternativförslag anges 

också: Att anlägga en busshållplats på andra sidan vägen vid Granelund med 

bra belysning och skyltar, alternativt att anlägga ett övergångsställe med 

trafikljus och belysning vid befintlig hållplats i Granelund.  

Inledningsvis konstateras att huvudförslaget, med förändrad linjesträckning 

för buss 302 inte är en kommunal fråga att hantera. Det är istället UL som 

fattar beslut avseende linjesträckning. Kommunen kan enbart påtala olika 

behov i förhållande till det. De två alternativa förslagen har setts över av 

förvaltningen och inget av dessa alternativ går att genomföra på ett smidigt 

sätt. Detta på grund av att kommunen inte äger marken, varken på vägen till 

Råbyleden eller själva Råbyleden, där den aktuella hållplatsen ligger. Därför 

bedömer förvaltningen att alternativen inte är lämpliga.  

Förvaltningen bedömer dock att behovet av busskommunikationer från 

Frösundavik till Viby och Futurum kvarstår och förespråkar alternativet där 

buss 302 trafikerar Frösundavikrondellen. Förvaltningen har också redan 

påtalat detta behov för UL. Eftersom det är UL som fattar det slutgiltiga 

beslutet om linjesträckningar kan förvaltningen inte göra mer än att just 

påtala behovet av en förändrad sträckning. UL är också i beredskap att se 

över hela sitt linjenät och i anslutning till det har förvaltningen och UL en 

kontinuerlig dialog. I denna dialog avser förvaltningen fortsätta driva frågan 

om hållplatsen vid Frösundavik. Med hänvisning till ovanstående 

redovisning föreslår förvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat och 

inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 28 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-10-26 

______________ 
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§ 41 Dnr 2017/00737  

Medborgarförslag: Underhåll av lilla rökeriet på 
Granåsen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att det lilla rökeriet på 

Granåsen ska underhållas.  

 

Den lilla tegelbyggnaden hör till den före detta smedsstugan som numera 

hör till samma fastighet som det intill liggande kommunala naturreservatet 

Granåsen. Det finns ytterligare en tegelbyggnad som hör till smedsstugan, 

båda är idag i mycket dåligt skick.  

 

Smedsstugan anses som en viktig del av kulturmiljön och till den 

klassningen hör flertalet torp i kommunen, som var och en inte är särskilt 

speciella, men genom att de är många och har likartat utseende blir de 

viktiga för kulturmiljön. De är även en betydelsefull del av godslandskapet 

och dess historia. 

En renovering av tegelbyggnaden som omfattas av medborgarförslaget 

skulle hjälpligt kunna återskapa huset exteriört. Det är en ganska 

komplicerad åtgärd att återställa en söndervittrad tegelvägg av äldre karaktär 

och kräver särskilda kunskaper av den som utför arbetet. Att åtgärda taket är 

något enklare, men kräver också kunskap om äldre byggnader. En grov 

kostnadsbedömning för att åtgärda byggnaden exteriört, inte funktion, 

bedöms till 250-300 tkr.  

 

Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är värdefull för Håbo kommun. 

Det är också önskvärt att torpens uthus och övriga byggnader så som denna 

tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av kostnaden föreslår 

förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa smedsstugans 

tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang.  

Tekniska utskottet föreslår i beslut 2017-01-29 § 7 istället att 

medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 7 

Tjänsteskrivelse 2017-12-19 

Medborgarförslag 2017-11-30 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall tekniska utskottets förslag till beslut.  

______________ 
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§ 42 Dnr 2017/00583  

Motion: Skolavslutningar i kyrkan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning  

Till barn- och utbildningsnämnden inkom en motion från 

Sverigedemokraterna den 2 oktober 2017 gällande skolavslutningar i 

kyrkan. Motionären yrkar att kommunen ska uppmuntra samtliga 

kommunala skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan och att kommunen 

vid behov är behjälplig vad gäller administrering och liknande för att 

skolavslutningar så enkelt som möjligt ska kunna genomföras i kyrkor.  

I Håbo kommun används kyrkan som lokal i samband med jul- och 

skolavslutningar och då särskilt för år 7-9. De kyrkor som används är 

Kyrkcentrum, Övergrans kyrka och Skoklosters kyrka. Anledningen till att 

inte fler kyrkor används, eller till fler årskurser, är dels att kyrkorna är små 

och inte rymmer så många elever, vårdnadshavare och personal, som önskar 

delta och dels utifrån brandmyndighetens regler om max antal personer i 

lokalen samt utrymningsvägar. Det är således inte ett administrativt problem 

som gör att skolorna inte använder kyrkan som lokal vid avslutningar. Att 

fatta beslut om organisering, genomförande och val av lokal vid 

skolavslutningar är en fråga som ligger inom ramen för en rektors uppdrag 

att besluta om. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att 

motionen avslås.   

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-12-06 § 113 att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens 

redovisning att val av lokal vid skolavslutningar är en fråga som ligger inom 

ramen för rektors uppdrag att besluta om. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga invändningar på barn- och 

utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, i 

likhet med förvaltningen, att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2018-01-30 § 29 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2017-09-22  

BOU 2017-12-06 § 113 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
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Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande.   

Björn Erling (M) yrkar bifall till Fredrik Andersteds (S) yrkande.  

Anders Cyrillus (L) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår att 

motionen ska avslås, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 

yttrande, eller bifallas och finner att kommunstyrelsen föreslår att motionen 

avslås.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:  

Ja-röst för att bifalla motionen, nej-röst för att avslå motionen.  

Ja-röst lämnas av: Christian Nordberg (MP), Michael Rubbestad (SD), Owe 

Fröjd (Båp) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Leif 

Zetterberg (C), Anders Cyrillus (L), Fred Rydberg (KD), Agneta Hägglund 

(S), Sven-Olov Dväring (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Gunilla Gustavsson (S) 

Med 10 nej-röster mot 3 ja-röster föreslår kommunstyrelsen 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

______________ 
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§ 43 Dnr 2017/00282  

Motion: Fartdämpande åtgärder på Kraftleden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens tre förslagspunkter med 

hänvisning till förvaltningens bedömning enligt nedan.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion avseende Kraftleden där det 

föreslås att:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att på lämpliga ställen sätta upp skyltar som 

varnar om för hög hastighet 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att i 

kommunens samråd med polismyndigheten påtala önskemål om utökad 

hastighetsövervakning på Kraftleden  

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen inte ska projektera några 

fysiska farthinder på Kraftleden. 

Bakgrunden till förslagen är att många bilister kör för snabbt på Kraftleden, 

men att fysiska farthinder inte kan byggas på grund av framkomligheten för 

räddningstjänsten. 

Förvaltningen gör följande bedömning av de tre förslagen:  

 

1. Skyltar som varnar om för hög hastighet 

Förvaltningen har köpt in en skylt som varnar för hög hastighet sedan 

tidigare. Syftet är att denna ska kunna flyttas runt till olika platser där 

behovet finns. Att ha sådana skyltar permanent har inte samma effekt, då 

trafikanter efter ett tag ”vänjer sig” vid att skylten står på platsen och 

ignorerar den i större utsträckning. Därför är tanken att göra punktinsatser 

genom att placera skylten på de platser där behov uppstår. Kraftleden kan 

mycket väl vara en lämplig plats att placera skylten tillfälligt på för att 

åstadkomma hastighetsminskning och förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige bifaller förslaget genom att skylten tillfälligt placeras 

där när hastigheterna ökar.  

2. Påtala önskemål om ökad hastighetsövervakning 

Som framgår av motionens förslag är det inte en kommunal fråga att 

genomföra hastighetsövervakning, utan en fråga för polismyndigheten. Att 

för polismyndigheten påtala behovet av utökad hastighetsövervakning på 

Kraftleden kan dock självklart göras. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige bifaller även detta förslag.  

3. Inte projektera fysiska farthinder på Kraftleden 
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Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att fysiska 

farthinder på Kraftleden inte ska göras i form av gupp, chikaner och andra 

avsmalnande åtgärder. Detta vore inte en lämplig åtgärd för vägen i fråga 

med tanke på framkomlighet för såväl räddningstjänst som för annan trafik. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller även 

motionens tredje förslag.  

Viktigt att tillägga är dock att andra åtgärder utreds gällande Kraftleden, 

bland annat avseende rondeller. (Rondeller är inte att betrakta som fysiska 

farthinder.) Dessa åtgärder är resultatet av tidigare politiska beslut från 

Miljö- och tekniknämnden som förvaltningen har att verkställa (beslutet 

bifogas i bilaga). Enligt beslutet ska förvaltningen utreda hur Kraftleden kan 

kompletteras med lämpliga rondeller. I syfte att säkerställa att sådana 

rondeller inte kommer att försämra framkomligheten och utryckningstiden 

för räddningstjänsten har förvaltningen haft kontakt med räddningstjänsten 

och diskuterat frågan. Räddningstjänsten har också ingivit ett yttrande i 

frågan och där framkommer att inga invändningar mot förändringar på 

Kraftleden finns under förutsättning att åtgärderna inte innefattar farthinder 

(gupp, chikaner eller avsmalningar som medför att enbart ett fordon åt 

gången kan passera) samt att rondeller utformas med tillräckligt stor 

överkörningsbar yta och stor radie (se bilaga).  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 8 

Tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Motion 2017-04-02 

Miljö- och tekniknämnden 2012-05-07 § 51 

Skrivelse från räddningstjänsten 2018-01-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.  

______________ 
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§ 44 Dnr 2017/00372  

Motion: Namnbyte från "Dragets industriområde" till 
"Bålsta Handelsplats" 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till vad 

som framkommit under beredningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda framtida namnförslag 

för området.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12, § 73, att överlämnad inkommen 

motion: namnbyte från ”Dragets industriområde” till ”Bålsta Handelsplats”, 

motionärer Bengt Björkman (SD) och Michael Rubbestad (SD), till 

kommunstyrelsens för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 att remittera ärendet till Håbo 

Marknads AB för yttrande. Av marknadsbolagets yttrande framgår att 

bolaget ställer sig positiv till motionens förslag, främst eftersom det ur ett 

kommersiellt perspektiv förmodas vara lättare att marknadsföra, och 

geografiskt placera, Bålsta Handelsplats. 

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och den 

tjänstemannagrupp som bereder kommunens namnsättningsärenden har 

inkommit med yttrade över motionen. Av det yttrandet framgår att den 

föreslagna namnändringen inte är förenlig med kulturminneslagens 1 kap 4 

§, som ålägger kommunen att iaktta god ortnamnssed. Det innebär bland 

annat att hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.  

Namnet Draget har funnits i flera tusen år. Fram till slutet av järnåldern var 

farleden väster om skohalvön, mellan Björkfjärden och Uppsala, ännu farbar 

med båt men över grusåsen mellan Lillsjön och Kalmarsandsfjärden var 

man tvungen att dra sina skepp över land med hjälp utav stockar, därav 

namnet Draget. Sjövägarna var länge de viktigaste färdvägarna för långa 

sträckor och tunga transporter. På såväl gamla som moderna kartor står 

namnet Draget, även i kombinationer med Drageborg och Dragelund. 

Marknadsföring av ett område anses inte som ett i sammanhanget tillräckligt 

starkt skäl för att genomföra en namnändring.  

Beslutsunderlag 

KTU 2018-01-29 § 6 

Tjänsteskrivelse 2017-09-18 
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Motion 2017-05-15 

Delegationsbeslut 2016-06-14  

Yttrande gällande namnändring av Dragets industriområde, Håbo Marknads 

AB 

Yttrande över Motion, Namngruppen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) och Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till tekniska 

utskottets förslag till beslut (avslag till motionen) med tillägget att 

förvaltningen ska ges i uppdrag att utreda framtida namnförslag för området.  

Christian Nordberg (Båp) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till 

beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) och Agneta 

Hägglunds (S) yrkande 

Björn Erling (M) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) och Agneta 

Hägglunds (S) yrkande 

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Liselotte Grahn Elg (M) om 

kommunstyrelsen bifaller tekniska utskottets förslag till beslut (att föreslå 

fullmäktige att avslå motionen) och finner att så sker.  

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller Fredrik 

Anderstedts (S) och Agneta Hägglunds (S) tilläggsyrkande bifalls och finner 

att så sker.     

______________ 

Beslut skickas till 

Kansliet för uppföljning 

Tekniska avdelningen 
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§ 45 Dnr 2018/00035  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-02-12 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.   

Sammanfattning  

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 

redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-11-

20: 

 Protokoll Samordningsförbundet Uppsala län 2017-11-27 

 Protokoll KomSam 2017-12-05 

 Protokoll personal- och förhandlingsutskottet 2017-12-11 

 Protokoll KSsam 2017-12-14    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll enligt ovan   

______________ 
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§ 46 Dnr 2018/00034  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2017-11-10 – 2018-02-02 föreligger: 

 Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

 Kommunstyrelsens förvaltning 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Bygg- och miljöförvaltningen 

 Övrig personaldelegation  

 Överenskommelse 2018-01-12 

 Enskilda beslut 

 Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 

förteckningar. 

 Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig 

personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid 

begäran. Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos 

upphandlingsenheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

Delegationsbeslut för upphandlingsenheten november 2017 – januari 2018 

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2017-11-10 – 

2018-02-02   

 

______________ 
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§ 47 Dnr 2018/00081  

Beslut om kravprofil vid rekrytering av 
kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Kravprofil vid rekrytering av 

kommundirektör” med förtydliganden/ändringar enligt nedan.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att personal- och förhandlingsutskottet ska 

samordna rekryteringsprocessen.   

Sammanfattning  

Inför rekryteringen av kommundirektör föreligger förslag till kravprofil. 

Under rekryteringsförfarandet kommer möjlighet att föra samtal med 

slutkandidaterna till anställning att finnas för kommunstyrelsens ordförande, 

oppositionsråd samt gruppledarna. Ytterligare två grupper ges samma 

möjlighet, kommunledningsgruppen samt fackliga företrädare i KomSam.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till kravprofil vid rekrytering av kommundirektör.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar att det tydligt ska framgå att personal- och 

förhandlingsutskottet ska samordna processen.  

Kommunstyrelsen diskuterar följande förslag till förtydliganden/ändringar i 

föreliggande förslag till kravprofil:  

- Det är viktigt att det tydligt framkommer att kommundirektören ser till att 

politiska beslut verkställs. Likaså är det viktigt att man utgår från den 

redovisning som framkom vid inspirationsseminariet 2018-01-22 om hur 

kommunens ledningsgrupp skall ledas.  

- Akademisk bakgrund eller motsvarande borde bytas ut mot "Relevant 

akademisk examen anses meriterande". Det kan också tydliggöras vilka 

examina som avses.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om förslagen kravprofil kan 

antas med de förtydliganden som diskuterats i kommunstyrelsen och finner 

att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Leif Zetterbergs 

(C) tilläggsyrkande och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68(70) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-02-12  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalchef 

Gruppledare 
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§ 48   

Förskola Frösundavik 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta reda på information 

enligt nedan till nästa sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) informerar om att förskolan i Frösundavik skulle vara 

klar den 1 januari 2018, men beräknas bli klar den 1 augusti 2018 samt att 

detta har hanterats genom att tillfälligt använda Skeppsgården, som är 

utdömd. Likaså ryktas det att förskolan byggs på löpande räkning. Agneta 

Hägglund (S) efterfrågar information om status, vad som gäller avseende 

kostnaden samt om vad som hänt i ärendet.  

Beslutsgång 

Efter diskussion frågar ordförande Liselotte Grahn Elg (M) om 

kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram information i 

ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts nästa sammanträde och finner 

att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet, för uppföljning 

Tekniska avdelningen 

Kommundirektör 
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§ 49 Dnr 80269  

Verkställighet av fullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillse att beslut avseende 

rullstolsgunga samt gångbro till Svanholmen i Järnvägsparken verkställs 

senast ett år efter att beslutet fattats, det vill säga, senast under juni månad 

2018.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) anför att i juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att 

uppföra en rullstolsgunga för barn med funktionshinder, samt en gångbro till 

”Svanholmen” i Järnvägsparken. Dessa beslut har ännu inte verkställts.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 

tillse att beslut avseende rullstolsgunga samt gångbro till Svanholmen i 

Järnvägsparken verkställs senast ett år efter tagna beslut, det vill säga, senast 

under juni månad 2018. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet, för uppföljning 

Tekniska avdelningen 

Kommundirektör 

 

 

 


