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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

2012-11-26, kl. 15.00-18.00, Övergranssalen, kOlllmunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S), frånvarande, Werner Schubeli (S) tjänstgör 
Eva Staake (S) 
Sjullile Green (Båp) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Werner Schnbert (S), tjänstgör 
Leif Lindqvist (V), frånvarande 
Sven Svanström (Båp), närvarande 
Mal'ie Nordberg (MP), närvarande 
Cecilia Liden (M), frånvarande 
Joachim WesterIund (M), fi'ållVarande 
Vakant ( ) 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Per Andersson, vd, Håbo Marknads AB, § 185 
Fredrik Holmgren, planerare, kommunkansliet, § 186 
Clas Ljungberg, utvecklingschef, § 185, §§ 188-193 
Svante Guterstam, planarkitekt, §§ 188-193 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Björn Allskog (M) och Eva Staake (S) 

2012-12-03, kOlllmunhnset, Bålsta 

§§ 181-203 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Eva Staake (S) 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 181 

§ 182 

§ 183 

§ 184 

§ 185 

§ 186 

§ 187 

§ 188 

§ 189 

§ 190 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

§ 194 

§ 195 

§ 196 

§ 197 

§ 198 

§ 199 

§ 200 

Godkännande av dagordningen 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inkomna handlingar 

Redovisning av aktuella protokoll 

InfOlmationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören med flera 

Yttrande till Stockholms läns landsting om det så kallade Bålstatillägget for pendeltågstra
fik till och från Bålsta 

Beslut om förändring och val av ledamöter i ungdomsråd for läsåret 2012-2013 samt fyll
nadsval 

Förvärv av ett markOlmåde inom Dragets industriOlmåde 

Beslut om planprogram för Bålsta Centrum - godkännande 

Beslut om projektplan för genomförande Bålsta centrum 

Ny överenskonunelse samt nytt exploateringsavtal med exploatören av Skokloster Udde, 
etapp l, med anledning av upphävt fullmäktigebeslut om detaljplan för samma område 
inom Skokloster 

Redovisning av prioriteringslista for planläggning 

Detaljplan for Bålsta 1:614 m.fl., glastomten , Stockholmsvägen, Bålsta tätOli - samråd 

Förslag till upprättande av detaljplan 1, Resecenhum och stationsOlmådet, Bålsta tätOli 

Beslut om översyn av parkeringsnormen för centrumbebyggelse inom Bålsta tätort 

Information om genomfört samråd med företrädare för Upplands lokaltrafik inför trafik
året 2014 

Val dels av ledamot och dels av ersättare till kOlmnunstyrelsens arbetsutskott 

Intembudget 2013, plan för 2014-2015 

Förslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid fdrsäljning av hjälpmedel för daglig 
livsföring 

Redovisning av beredd motion om ordnandet aven permanent lokal för konst- och andra 
utställningar. Motionär: Thomas Lindström (S) 

l EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

§ 20 l Redovisning av beredd motion om att nänmdernas sammanträden ska hållas utanför nor
mal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik Namling (M) och Carina Lund (M) 

§ 202 Redovisning av berett medborgarfårslag om ordnande av ett mimlesmärke/staty över Len
nart Lnndqvist, Övergran 

§ 203 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 181 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras med följande 
punkter: 

Godkännande av att fullfölja ett markförvärv inom Dragets industriområde. 

Översyn av parkeringsn011llen inom Bålsta tätort 

Inf01111ation om sanu'åd med UL inför trafikåret 2014 

Beredd motion om tider för nänmdssmmnanträden. 

Beslutsunderlag 
Utsänd kallelse/ärendelista 

- Utsänd komplettering av handlingm'. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd kallelse/ärendelista tillsmmnans 
med av ordföranden föreslagna kompletteringar. 

I EXPEDIERAD 

I 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING .JUSTERARE ____ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 182 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2012/6 

Följande beslut fOr perioden 2012-06-27 - 2012-10-24, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KommunstyrelsenJKS-stab, perioden 2012-10-24 - 2012-10-24. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-09-27 - 2012-10-16. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-06-27 - 2012-10-23. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-07-20 - 2012-10-18. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-09-20 - 2012-10-22. 

Enskilda beslut 
• Svar angående ansökan om tillstånd för uppställning av klädinsamlings

contaimar, 2012-10-11. 
• Förordnande som förvaltningschef, miljö- och teknikförvaltningen, 

2012-11-01. 
• Förordnande som k0111mundirektör, 2012-10-30. 

Protokoll 

• S81llinanträdesprotokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2012-
09-25. 

• San1l11811trädesprotokoll från konnnunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-
09. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pälID som fi1111S med vid 
s81llinanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-11-05. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

SIGNAl UR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3497 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 183 KS 2C 2/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-11-26 

Sammanfattning 
Atm1älningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in
kommit till kOlmnunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sarmnanställning och kan studeras 
individuellt i den pänn som fiffilS med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sarmnanställning av arnnälningsärenden, 2012-10-25 

- Tjänsteskrivelse 2012-10-25. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3498 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 184 KS 2012/3 

Redovisning av aktuella protokoll 

Föreligger dels det senaste protokollet från kommunala handikapprådet, 
KHR samt dels en sanill1anställning av ungdomsdemokratidagen, 
2012-10-01, "Mitt Håbo". 

Beslutsunderlag 
Protokoll från KHR 
Sammanställning av ungdomsdemokratidagen, 
2012-10-01, "Mitt Håbo" 
Tjänsteskrivelse 2012-11-06. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar protokollet som delgivet. 

JUSTERARE ~ 

~ I CJ IJf 
l EXPEDIERAD I SIGNATuT~RAGSBESTYRKNING NI· 2012_3<199 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKGLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 185 KS 2012/5 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från 
kommundirektören med flera 

Sammanfattning 
Följande infonnationer lämnas av kOlmnunstyrelsens ordförande: 

Håbo kommun har 2012-11-23, ingett ett yttrande till Mark- och miljödom
stolen över Försvarsmaktens yttrande, med anledning av domstolens hanter
ing av ärende om fOltsatt övningsskjutande från Veckholms skjutfält. Fältet 
är beläget inom Enköpings kommun. 

Styrelsens ordförande kormller att tillsammans med socialchefen bjuda in 
till en sammankomst för de personer som återkommande gör frivilliginsatser 
främst inom äldrevården. 

Redovisas pågående diskussioner om dels en utveckling av nuvarande buss
terminal mot ett resecentrum och dels möjliga markaffårer inom Bålsta tät
ort. 

Följande informationer län1l1as av kormnundirektören: 

Noteras att Enköpingshälsan är ny leverantör av företagshälsovård till Håbo 
kommun. 

Följande informationer lämnas dels av utvecklings chefen och dels av vd för 
Håbo Marknads AB: 

Intresset för företagsetablering inom det av kommunen ägda markonn'ådet 
benärmlt "Logistik Bålsta" är stOlt, både från lokala som utifrån kommande 
företag. F ör närvarande pågår kontakter om etablerandet aven större arbets
plats inom omTådet. Noteras att planeringen av området bör vara avslutad 
under år 2013. 

Följande informationer Humlas av ekonomichefen: 

Redovisas justeringar av prognoser för nämndernas ekonomi. 

Elleverantören Kraft & Kultur har redovisat en fordran på ca 4, 7 Mkr på 
grund av från företaget utebliven periodiserad fakturering avelleverans till 
kommunhuset, under perioden 2006-2012. Förhandlingar om den uppkomna 
situationen pågår mellan kormnunen och företaget. 

T
------------~ 

EXPEDIERAD SlGNATUR 

I I 
,JUSTERARE: I /" 

'}fr I Q I Jt 
UIDRAGSBESTYRKNING Nr2012,3506 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 KS 2012/5 

Övrigt 

Frågor och påpekanden noteras 0111 följande: 

Kommunen hyr ut lokaler för privata fester. Bråk och allmän oordningen i 
förekommer vid vissa av dessa privata tillställningar. Frågor om detta ställs 
av Carina Lund (M). Frågan överlämnads till kom111undirektörens lednings
grupp, för hantering inom bildningsnämuden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera lämnad information. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektär 

SIGNATUR UTDRJI.GSBESTYRKNING Nr 2012.3506 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 186 KS201~ 6 

Yttrande till Stockholms läns landsting om det så kallade 
Bålstatillägget för pendeltågstrafik till och från Bålsta 

Sammanfattning 
KOlillnunstyrelsen uppdrog 2012-05-21, § 100, till styrelsens förvaltning att 
utforma en skrivelse med begäran om att det så kallade Bålstatillägget för 
pendeltrafiken mellan Bålsta och länsgränsen slopas. Skrivelsen ska 
överläl1U1as till Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting. 

Förvaltningens förslag till yttrande föreligger. Syftet med skrivelsen är att 
inleda en diskussion om att på sikt inlemma pendeltrafiken inom Håbo 
kommun i S1: s regulj ära zonindelning och på så sätt avskaffa det så kallade 
Bålstatillägget på pendeltågsresor till och från Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
KOl1l1nunstyrelsens beslut 2012-09-27, § 100 
Förslag till skrivelse till Stockholms läns landsting angående 
Bålstatillägget, daterad 2012-09-27 
Tjänsteskrivelse 2012-11-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-11-13, § 151. 

Utskottet tillstyrker yttrandet. 

KOlillnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar avslag till att skrivelsen översänds till SL med 
följande motivering: "I samband med det nyligen genomförda samrådet med 
representanter för UL, redovisades ett antal för Håbo kOlllinuns del, positiva 
alternativ gällande biljettpriser för trafik till och från Stockholm 

Skrivelsens ill1lehåU belyser inte skillnaden i landstingsskatt mellan 
Stockholms och Uppsala län 

Risk för att yttrandet kan medföra att villkoren för resande till och från 
Bålsta, försämTas." 

Omröstning 
Efter avslutad debatt prövar ordföranden utskottets förslag att skicka 
skrivelsen till SL mot Lunds (M) yrkande att skrivelsen inte ska översändas 
till SL och konstaterar att styrelsen beslutar att överlämna skivelsen till S1. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Fred 
Rydberg (KD) och Göran Eriksson (C). 

o~ __ o __ ~_______________ - ---0---1----,0-----0-------------------
1

0--00--
,iUGTERARE : .\/:- . I EXf'fCD1Enr'\D _ S!GNATUR l UTDRAGSBESTYRI(NING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 180 <s 2012/86 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse om 
Bålstatillägget, daterad 2012-09-27, till Trafiknämnden inom 
Stockbolms läns landsting. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse om 
Bålstatillägget, daterad 2012-09-27, till DL för kämledom. 

Beslutsexpediering 
KOlmnunkansliets planerare 
Stockholms läns landsting, trafiknämnden 
DL 

l SIGNATUR l UTDRAGSBESTYRKN'NG Nr 2012,3500 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 187 KS 2011/15 

Beslut om förändring och val av ledamöter i ungdomsråd för 
läsåret 2012·2013 samt fyllnadsval 

Ungdomsrådet har snmt varit verksamt i ett år. De har hitintills sammanträtt 
5 gånger och har sitt för mandatperioden sista möte den 23 oktober (6 möten 
under året), 

Matilda Franconeri har avsagt sig uppdraget i rådet för mandatperioden 
2011-2012, Slottsgården föreslår Mikaela Bemström att ersätta hernle under 
innevm'ande mandatperiod, från och med den 6 september. 

Enligt arbetsordningen ska rådets medlelllillm väljas varje år och antas av 
kOlllillunstyrelsen (KS), Syftet med ungdomsrådet är att ge en fastare struk
tur för kommunikation mellan ungdomm' och politik, ett komplement till 
Demokratidag och hearings, Förslaget irnlebär att KS beslutm' att det enbalt 
ska ingå ledamöter i rådet och att posten som ersättme utgår. Anledningen är 
att ledamöter och ersättm'e är likställda enligt arbetsordningen, med ytt
rande-, förslags-{ och rösträtt, 

Förslaget innehåller fyra beslutpunkter: l) fyllnadsval, 2) ändring till all

tagande av ledmllöter i rådet, 3) antagande av föreslaget ungdomsråd och 4) 
ge sverigefinska rådet möjlighet till 3 representmlter i ungdomsrådet, 

Föreslaget ung- Ledamöter Övriga Anmälda deltagare 2012-2013 
domsråd i rådet 

Fridegårdsgymnasiet 2 - Kristina Khouri (Kämpe), Fridegårdsgymnasiet 
avser återkomma före 26/11 med namn, 

Verkstan 2 - Helena Hagert, Randa BromweIl 
Slottsgården 2 - Anna Droga, Mikaela Bernström 
Polama 3 - Frida Bam'sen, Victor Så och Janne Sundlig 
Futurum 2 - Felicia Hansback och Elisaveta Tchibalina 
Gransäterskolml 2 - Lina Björnsson, Amalia Petters-

son 
Särskolan 2 - Kerstin Pettersson, Tf rektor meddelar att de 

återkommer till nästa år. 
Västerängsskolan 2 - Victor Därlhart, Dennis Nordström 
Lära-skolan 1 - Filippa Feria 
Potentia 1 - Albin Storbacka 
Ungdolllspolitiker 2 - Fredrik Anderstedt, Joachim WesterIund 
Kommunalråd/ordf, 1 - Agneta Häggiund 
Stödpersoner till rå- - 3 Charlotta Bjälkebring Cm'lsson, Danne Cram-
det nell, Joachim Ringwall 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . Nr 2D12.3501 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

K8 § 187 :<82011/15 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner att Mikaela Bernström ersätter Matilda Franconeri 
fr'ån och med 6 september 2012, gällande verksamhetsåret 2011-2012. 

2. Styrelsen antm'ledamöter i rådet. Tidigare antogs ledamöter och ersät
tare. Enligt arbetsordningen både har både ledamot och ersättare yttran
de-, förslags-, och rösträtt. 

3. Styrelsen beslutar att anta föreslaget ungdomsråd för 2012-2013. 

4. Styrelsen beslutar att sverigefinska rådet erbjuds plats för tre represen
tanter i ungdomsrådet. 

Beslutsexpediering 
Ungdomsrådet 

-----------
JUSTERARE -~ 

'Yl-I Q Im I 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.3501 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 188 KS 2012197 

Förvärv av ett markområde inom Dragets industriområde 

Sammanfattning 
Förutsättningama för ett eventuellt förvärv av ett markområde inom Dragets 
industrionn'åde bör undersökas parallellt med pågående diskussioner om 
uppförande av ett resecentrum med tillhörande markfrågor. Båda områdena 
är belägna inom Bålsta tätort. 

Kommunstyrelsens beslut 

l, Styrelsen godkänner förvaltningens plan för genomförande av förvärv 
inom Dragets industriområde, 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

---------------T 
1(ARE I 6) l q l EXPEDIE~\D 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr20'12.3511 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

~ § 189 KS 20111107 

Beslut om plan program för Bålsta Centrum - godkännande 

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett planprogram för Bålsta 
Centrum ska tas franl. ProgramOlmådet omfattar ca 30 hektar och ilmefattar 
bland mmat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt avsnitt av 
Stocldlolmsvägen. 

Programmet syftar till att möjliggöra en sm1l111anhållen och strategisk ut
veckling av Bålsta Centrum och dess omgivningar. Förslaget il111ehåller ett 
stOlt antal nya bostäder och verksanlhetslokaler som tillkommer i form av 
stadsbebyggelse smnt bildar attraktiva gator, torg och parker. I det nya cent
rumet fil111s stadens blmldning av bostäder och butiker, kontor, restauranger 
och cafeer, bio, sportaktiviteter och kulturliv. StationsOImådet utvecklas 
med ett nytt resecentnun och bättre tillgänglighet för såväl gående, cyklister, 
bilister och kollektivtrafik. Med ett stort antal boende i området ska centru
met bli tryggare och mer levande. Progrm1l111et överensstännner med den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort antagen 2010, där centrumom
rådet anges som ett utvecklingsområde för boende. 

Planprogrmllinet hm· varit ute på samråd från den 14 maj till och med den 31 
augusti 2012. Under smmådstiden har fyra samrådsmöten ägt rum, i kom
munhuset, centrumbyggnaden och i biblioketet. 

Förutom synpunkter som framförts vid samrådsmötena har 34 skriftliga 
synpunkter inkOlllinit. Synpunkterna berör bl.a. storleken och mängden ny 
bebyggelse, utbyggnadstakt, Mälarbanmls fi·mntida utveckling, buller, dag
vatten och risk. Mindre ändringar och tillägg är gjorda i programmet efter 
samrådet. 

Beslutsunderlag 
Behovsbedömning, daterad 2011-11-15 
Smmådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-10-30 
Programhandling, daterad 2012-11-01 
Tjänsteskrivelse 2012-11-01 
Smllillmlställning av inkOlllila yttrmlde över fcirslaget 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-11-13, § 153. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänlla redovisat planprogram för Bålsta cent
rum. 

2. Styrelsen beslutm· godkäl111a redovisad behovsbedöll111ing. 

JUSTERARE /'" 

l)rlb 101 I 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3503 



~ w HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 189 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 201· 07 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3503 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 190 KS 2012/93 

Beslut om projektplan för genomförande Bålsta centrum 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 §36, att ett detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum skulle tas fram. Programmet "Från tätort till stad" syftar till 
en satmnanhållen och strategisk utveckling av Bålsta centrum och dess om
givningar. 

Utvecklingen av Bålsta centrum är ett omfattande proj ekt som konm1er att 
genomföras i etapper och över lång tid, c:a 15-20 år. Utöver det långa tids
perspektivet är det ett antal komplexa satmnanhang, nya funktioner och 
målpunkter som måste klargöras, hat1teras och kommuniceras. Det är t.ex. 
viktigt att resecentrumet fungerar under byggtiden och att resenärerna och 
allmänheten löpat1de hålls informerade. 

Samverkan, konnnunikation, samordning, kunskaps överföring är fram
gångsfaktorer i plan- och genomförandeprocessen. För att lyckas med ge
nomförat1det bör arbetet struktureras utifrån en genomförat1deplat1 och att en 
projektorganisation skapas med at1SVar för projektets genomförande. 

Håbo kommun ska vatll en hållbat· tillväxtkommun och utvecklingen av 
Bålsta centrum ska vara hållbar i samtliga dimensioner. Den ska vara ekolo
giskt hållbart - t.ex. genom att bygga stationsnära och minska behovet av 
bil. Den ska vara ekonomiskt hållbal1 - t.ex. genom att bygga tätt och den 
ska vara socialt hållbart - t.ex. genom att skapa en stadsutveclding med ett 
gatuliv med blandade funktioner. 

Målet med utvecklingen av Bålsta centrum är att skapa ett OImåde med 
stadsliv och blandade funktioner enligt planprogrammet för Bålsta centrum, 
ett modernt centrum som boende i Håbo ska vara stolta över. Håbo konnnun 
har med sitt läge i Mälardalen och det stationsnära läget, goda förutsättning
ar att lyckas. 

Projektbeskrivningens syfte och mål 
Syftet med föreliggande projektbeskrivning är föreslå en process för genom
förandet av Bålsta centrum enligt detaljplaneprogrammet "Från tätort till 
stad" . 

Målsättningen är att så f 011 som möjligt tillsätta projektledare för genomfö
randet av detaljplaneprograt=1et samt ta fram en projekt
plan/genomförat1deplat1 som mer detaljerat fOllnulerat· etappindelning, tids
ramar, resursåtgång, konnnunikation och finansiering av genomförat1det. 

JUSTERARE ,..,.......; 

{tt- l ~lt1l l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3514 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 190 KS 202/93 

Av till ärendet hörande tjänsteskrivelse, framgår beskrivningar på: 

Innehåll och avgränsningm 
Förslag till organisation för genomförandet 
Intresseanalys 
Tidplau 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-10-10, KS nr 2012.2290 

Risker 
Kommunikationsplan 
Budget 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 155. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner samtliga delavsmtt i proj ektbeskrivningen, daterad 
2012-10-10, KS nr 2012.2290. 

2. Styrelsen besluta att en projektledme rekryteras och att ett exploate
ringsprojekt upprättas. 

3. Styrelsen beslutar att finansieringen av projektet sker genom intäkter 
från markförsäljningen inom detaljplan 1, resecentrum. 

4. Styrelsen uppdrm till förvaltningen att redovisa förslag till en projekt
plan inklusive budget, vid tillfälle under första kvmialet år 2013. 

Beslutsexpediering 
Utvecldingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr20123514 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 191 KS 2012/54 

Ny överenskommelse samt nytt exploateringsavtal med exploa
tören av Sko kloster Udde, etapp 1, med anledning av upphävt 
fullmäktigebeslut om detaljplan för samma område inom sko
kloster 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03-15 kommunfullmäktiges beslut om att anta 
detaljplanen för Skokloster Udde, etapp l. 

Med anledning av detta beslöt kommunstyrelsen 2012-05-21, § 96, bland 
annat att dels uppdra till förvaltningen att upprätta nytt förslag till detalj
plan för Skokloster udde 1, Skokloster sanlt dels att uppdra till kommunsty
relsens ordförande att godkäm1a en lämplig uppgörelse för den uppkonma 
sitnationen, med exploatören. 

Kommunstyrelsen informerades bland annat om ärendets utveckling, 
2012-10-22, § 170. Styrelsen beslöt vid samma tillfälle att uppdra till ar
betsutskottet att godkänna nya avtal för exploaterandet av Skokloster udde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 96 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2012-08-21, § 112. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 128 
Konununstyrelsens beslut 2012-10-22, § 170 
Preliminära förslag till dels ny överenskommelse och del till nytt ex
ploateringsavtal- båda gällande Skokloster udde, del 1. 

Vid dagens sanunanträde föreligger förslag dels till ny överenskommelse 
och dels till nytt exploateringsavtal. 

Styrelsen konstaterar att det är styrelsens beslut 2012-05-21, § 96, som gäll
er för godkfumande och undertecknande av de nya avtalen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar lfumlad information. 

2. Styrelsen noterar att det är styrelsens tidigare beslut 2012-05-21, § 96, 
som gäller för godkfumande och 1Uldertecknande av de nya avtalen. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

JUSTERARE ,/ 

,~IO I~ I 
I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.3516 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUBTERARE 

KS § ,92 KS 2010/87 

Redovisning av förslag till prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för kommunsty
relsen. Föregående redovisning till styrelsen skedde i samband med styrel
sens sammanträde 2012-09-03, § 126. 

Följ ande förändringar noteras, j funfört med föregående redovisning: 

Detaljplan för Dalängen samt Baldersvägen har vunnit laga kraft och ligger 
under rubriken "Nyligen laga kraftvunna planer". 

Detaljplaneprogram för Åsleden, detaljplan för Krägga l :217 och del av 
1:211, Gransätersvägen, Blåklintsvägen sanlt Skörby 5:3 och 5:8 har flyttats 
till aktiva planer. 

Överklagad detaljplan för Frösundavik l har lagts under rubriken "Överkla
gade planer". 

Detaljplan för Skokloster Udde 2 har lagts under vilande planer. 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning daterad 2012-10-31 
Tjäl1steskrivelse 2012-11-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut,2012-11-13, § 156. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkfumer arbetsordningen för detaljplaner, daterad 
2012-10-31. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3518 



HÅBO 
SAMMANTKÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 193 KS . )11/125 

Detaljplan för Bålsta 1 :614 och del av Bålsta 1 :614 m.fl., glas
tomten, Stockholmsvägen, Bålsta tätort - samråd 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp
drag att påbölja programarbete för Glastomten. När den fördjupade över
siktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs s1J:ax därpå kunde programskedet 
strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den fördjupade över
siktsplanen. 

PIanOlmådet omfattar fastigheterna Bålsta l: 16 och l: 162 samt del av fas
tigheterna Bålsta l :614, l: 159 och S:7. Planområdet är i nuläget endast be
byggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockholmsvägen, centralt i 
Bålsta. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen förutom en 
mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om fem till sex våning
ar med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till Stockholms
vägen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där bebyggelsen är ori
enterad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges punkthus om fem 
våningar med möjlighet till suterrängvåning. Ett mindre torg medges i det 
västra hörnet av kvarteret mot korsningen Stockholmsvägen/Päronvägen. 
Torget är i planförslaget beläget på allmän platsmark och ses som en entre 
till Bålsta centrum. 

Utfonnningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över
siktsplanen för Bålsta tätOIi 2010 där planområdet utgör en del av ett stölTe 
Olmåde med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen eftersträvas en 
bebyggelse som är anpassad till Olmådets befintliga karaktär och där handel 
blandas med boende. 

Planavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att förslag till de
taljplan kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 
Plankalia, daterad 2012-10-24 
Plallbeskrivning, daterad 2012-10-24 
Genomförandebeskrivning, daterad 2012-10-24 
Illustrationsplan, daterad 2012-10-25 
Tjänsteskrivelse 2012-10-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 157. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens planförslag. 

I~ 6 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3540 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTf.':RARE 

KS § 193 KS 2011/125 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att samråda förslag till de
taljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

I SIGNATUR fRAGSBESTYRKNING Nr 2012,3540 



HÅBO 
SAMMANTRÄOESPRorUKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 194 KS 2011/107 

Förslag till upprättande av detaljplan 1, Resecentrum och sta
tionsområdet, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Området runt stationen föreslås bli stmiskottet för genomförandet av Plan
programmet för Bålsta Centrum - från tätOIi till stad. Genom upprättande av 
en detaljplan för ny bebyggelse med ett modernt resecentrum, en märkes
byggnad, en stationspark och ett välk011111ande entretorg får Bålsta ett nytt 
ansikte utåt. 

En ny lösning för busstrafiken frigör stora markytor i direkt mlslutning till 
stationen och bidrar till att underlätta byten mellan olika trafiks lag. Fler och 
bättre cykelpm'keringar under tak i kombination med att nya målpunkter så
som mataffår och förskola, smnlas nära stationen och underlättar tillvaron 
för många pendlare så att fler kan välja att gå och cykla i sin vardag. Nya 
bilparkeringar förbättrm' tillgängligheten till stationen och bidrar till att 
minska det samlade bilåkandet genom att fler kan välja att åka kollektivt de
lar av sin pendling. 

Plan- & utvecklingsavdelningen föreslår därför K01111nunstyrelsen att upp
dra till förvalhlingen att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och 
stationsO1mådet. I det föreslagna planområdet (se bilaga) ingår fastigheterna 
Väppeby 7:7 del av skifte 1 och 7 som ägs av Håbo konm1Un. Del av Väp
peby 7:2 som ägs av Trafikverket samt del av Väppeby 5:1 >3, del av Sjö
ända l: 11 och del av Eneby 140:2 som ägs av Håbo Fastighetsbolag AB. 

Idag används området som busstorg, cykelparkering, pendlarparkering, ga
tukök, vänthall och j ärnvägsstation. Inom den föreslagna avgränsningen 
finns följ ande gällande detaljplaner: 

• DPL 202 (1988-10-22) för bussterminal och park 

• DPL 260 (1994-02-15) för Mälarbmlan, buss & taxitrafik, gångtra
fik samt parkering och angöring till järnvägstationen 

Förslaget till ny detaljplan är förenligt med gällande FÖP för Bålsta Cent
rum (antagen 2010-06-14) som speciellt framMller betydelsen av att utveck
la Bålsta Centrum och Järnvägsstation. 

Den föreslagna detaljplanen måste upprättas med normalt planförfarande 
pga. av dess komplexitet, omfattning och påverkan. 

Planarbetet uppskattas kosta omkring 400 000 kr. Kostnaderna för planarbe
, te och därtill till kommande utredningar föreslås finansieras genom mark
försäljning, Ett driftprojekt kommer att upprättas för ändml1ålet. --------------------' -ro 

ii;RE I r; \ 61 I EXI'EDIERA[) 
I SlGNATURTORAGSBES1YRKNING Nr 2012.3542 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012·11-26 

Kommunstyrelsen 

K,. § 194 KS 201 '1117 

Vid en effektiv planprocess förväntas detaljplanen kunna antas under hösten 
2014. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till planotmåde. 

Beslutsunderlag 
Karta över föreslaget planområde, daterad 2012-10-3 O 
Tjänsteskrivelse 2012-11-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 154. 

Kotlli11Unstyrelsens hantering av ärendet: 

Vid dagens sammanträd redovisas ett reviderat förslag till planområde, in
nebärande att området inom "Åsen", inte längre ingår i planotmådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att upprätta förslag till de
taljplan för Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort, enligt före
slagen avgränsning, redovisad vid dagens sammanträde 2012-11-26. 

2. Styrelsens beslutar att detaljplanearbetet ska bekostas genom markför
säljning. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

-.-~ .. ~ .. ---.------.--~----~,··_---·--------·-l--------
JUSTERARE: 6' I I EXPEOIER.\D i SIGNATUR lITDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 195 KS 2012/99 

Beslut om översyn av parkeringsnormen för centrumbebyggel
se inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Vid dagens sannnanträden behandlas bland almat ett planärende gällande 
den så kallade Glastomten, Bålsta tätmi. Disknteras möjligheten att se över 
gällallde parkeringsnorm för centrumbebyggelse inom Bålsta tätmi. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att göra en översyn av gäl
lande parkeringsnorm för centrumbebyggelse inom Bålsta tätort, med 
målsättning att marknyttjandet för byggnader ökar i förhållande till nu
vm·ande bestäJmllelser. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

-----T---· ---:----
. [,XPfDIERAD 

I 
SIGNATUR 1 UTD~~SBESTYRKNING 
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Nr 20'123538 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 196 KS 2012/96 

Information om genomfört samråd med företrädare för Upplands 
lokaltrafik inför trafikåret 2014 

Sammanfattning 
I samband med arbetsutskottets sammanträde 2012-11-13, § 150, genom
fördes ett samråd med företrädare för Upplands lokaltrafik inför trafikåret 
2014. 

KOllUllunstyrelsens ordförande informerar om samrådet bland almat utifrån 
de noteringar som fralllgår av protokollsutdrag från utskottets salmnallträde, 
2012-11-13, § 150. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets sammanträde 2012-11-13, § 150. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera lfumlad information. 

-····-·r---·--··-----··-------r-;: 
EXPEDIFRAU SIGNATUR IJTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 197 KS 2012/10 

Val dels av ledamot och dels av ersättare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 
För närvarande föreligger en vakans som ledamot i kOlllinunstyrelsens ar
betsutskott. 

Föreslås att Fred Rydberg (KD), som för närvarande är en av utskottets er
sättare, utses till ordinarie ledamot och att Göran Eriksson (C), utses till er
sättare efter Rydberg (KD). 

Noteras att val av ersättare i KHR, (kOlllillunstyrelsens representation) sker 
vid ett kommande tilWille. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att utse Fred Rydberg (KD) till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, för resterande del av il1l1evarande man
datperiod. 

2. Styrelsen beslutar att utse Göran Eriksson (C) till ersättare i kommunsty
relsens arbetsutskott, för resterande del av imlevarande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Valda 
Löne- Karin Petersson 
Matrikel/webbplats 

Nr 2012.3520 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

K:: § 198 KS2012/L 

Internbudget 2013, plan 2014-2015 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och intembudget 
samt investeringsbudget för år 2013 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nälIDldemas mål och 
intembudget. Nänmdemas mål har arbetats fram utifrån de kOlmnun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2012-06-11 KF § 67 om nämndemas ramar för år 
2013 och plan för åren 2014-2015. 

Under hösten 2012 har de ekonomiska förutsättning för år 2013 förändrats, 
bl.a. beräknas volymökningar inom skolan och läraravtalet öka kostnadema 
för skolnämnden. SkolnälIDlden föreslås få ett tillskott om 2,4 mkr. 

Vad gäller skatteintäktema och ut j älmling konnner kOlIDnunen enligt den 
senaste prognosen daterat 2012-10-11 att få ökade intäkter om netto 1,5 
mkr, detta främst beroende på att minskningen av statsbidrag för effektivise
ringen av gymnasieskolan inte genomförs under år 2013 av regeringen. 

Konmmnfullmäktige tillförde socialnämnden 20,5 mkr för Solängen i till
skott för beräknad start i februari 2013. 

Det nya äldreboende (Solängen) beräknas enligt socialförvaltningen stalias 
upp successivt från bÖljan av mars 2013. I samband med senareläggning av 
startdatum samt en ny beräkning av förvaltningen budgeteras kostnaderna 
till 15,9 mkr. Kostnaderna för utökning av hemsjukvården som har direkt 
anknytning till det nya äldreboende beräknas uppgå till ca 1,0 mkr 

Medel om ca 3,6 mkr d.v.s ski1hladen mellan tillskott och beräknad kostnad 
för det nya äldreboendet har förvaltningen disponerat dels till andra verk
samheter inom socialnämnden om 2,3 mkr och dels avsatt som reserv om 
1,3 mkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att nänm
dens budgetram minskas med l, 1 mkr. 

Vidare föreslås att nämndernas budgetar justeras med anledning av de orga
nisatoriska förändringar som är genomförda och konnner att genomföras år 
2013 bl.a; 

JUSTERARE ~ 

'if ltd 101 
... _--,-:.------

l EXPEDIERAD 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 198 K< 012/40 

1. I och med att ansvaret för restaurangen Pomona överfördes till Mil
jö- och teknik gjordes inte justering för lokalkostnadema om 411 tkr 
mellan socialnämnden och milj ö och tekniknämnden. 

2. Ekonomema från skolnämnden kommer organisatoriskt att tillhöra 
kOlllinunstyrelsens ekonomiavdelning. En budget justering föreslås 
om l 376 tkr mellan kommunstyrelsen och skolnämnden 

3. Administration av överförmyndarverksamhet är, år 2012, organise
rad inom socialchefens kansli. En budget justering föreslås om 340 
tkr från socialnärllildell till överfönnyndarnämnden avseende admi
nistration av överförmyndarverksam.heten år 2013. 

Utifrån de ändrade ekonomiska förutsättningama för år 2013 och organisa
toriska förändringar föreslås att budgeten för år 2013 revideras. I fullmäkti
ges budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat för år 2013 till 
10 324 tkr eller 1,14 procent av skattenettot, vilket föreslås bli oförärldrad. 
Budget j usteringar som föreslås nedan sker mellan nänmdema och påverkar 
inte budgeterat resultat för år 2013. 

Borgensåtagande för kommunalf6rbulldet räddningstjänsten Enköpillg 
-Håbo 

Förbundet har idag lån hos Enköpings kOlllil1Un om ca 8, l mkr vilket upp
kom i samband med bildandet av förbundet då fordon, maskiner och inven
tarier övergick i förbundets ägo. 

Direktionen för Förbundet har beslutat att dess lån skall upphandlas hos ex
tern aktör, innebärande att Håbo och Enköpings kommuner ingår ett borgen
såtagande järnte därpå löpande rärlta och kostnader på sanllna belopp. 

Borgensavgift från räddningstjmsten Enköping - Håbo kommer att tas ut i 
salmåd med Enköpings kOtllinun baserad på respektive kOtmnuns alldel av 
kOlllinunalförbundet. 

Nedan föreslås att kOlllinunfullmäktige beslutar att ingå borgensåtagande för 
konllnunalförbundet räddningstjänsten Enköping - Håbo om högst 7,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2013, plan 2014-2015 
Närlmdsprotokoll 
Begäran om borgen, kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping
Håbo 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 158 
Tillkommande tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2012-11-31. 

EXPEDIERAD I SIGNMUl UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 198 KS 2012/40 

KOl1l111Unstyrelsens behandling av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av ärendet redovisar ekonomichefen 
en ny tjänsteskrivelse som föreslås ersätta utskottets förslag till beslut. Sty
relsen godkälmer att den tillkOl1l111ande skrivelsen utgör underlag för dagens 
beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att budgeten för skatteintäktema och utjänming 
(skattenettot) ökas med totalt 1,5 mkr. 

2. Fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram minskas med netto 
1,1 mkr. Detta med anledning senareläggning av stati för det nya äldre
boende. 

3. Fullmäktige beslutar att socialnällmden budgetram minskas med 411 tkr 
och milj ö- och tekniknäl1l11dens budgetram ökas med 411 tkr. Detta 
med anledning av att lokalkostnaderna inte överfördes vid verksam
hetsövergång av restaurangen Pomona till miljö- och tekniknäl1l11dell år 
2012. 

4. Fullmäktige beslutar att skolnämndens budgetram utökas med 2,4 mkr 
beroende bl.a. på volymökningar och det nya läraravtalet. 

5. Fullmäktige besIntar att en budge1justering sker om l 376 tkr mellan 
skolnäl1l11den och kommunstyrelsen med anledning av att skolekono
mema organisatoriskt kOnll11er att tillhöra kOn1l11Unstyrelsens ekonomi
avdelning. 

6. Fullmäktige beslutar att budgeten för administration av överfölTIlyndar
verksamhet om 340 tkr överförs från socialnänmden till överfönllyn
darnänmd. 

7. Fullmäktige beslutar att 200 tkr avsätts till kOnll11Unstyrelsens förfogan
de. 

8. Fullmäktige beslutar att Håbo konll11un ingår borgen såsom för egen 
skuld, för kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos lå
neförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 000 000 kro
llor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belop .. 
pet skall beräkrms på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

/' 
a 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 198 I' : 2012/40 

9. Kommunstyrelsen får uppdrag att verkställa komm\U1fullmäktiges be
slut. 

la. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska betala en 
borgensavgift till medlemskommunema på den utnyttj ade delen av be
vilj ade borgensåtaganden från och med 2013. Avgiften uppgår till 
0,2 %. 

11. Beslutet gäller under fömtsättning att Enköpings kommun fattar ett li
kalydande beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr2012_3523 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 199 KS 2012/89 

Förslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av 
hjälpmedel för daglig livsföring 

Socialnänmden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livs
föring. Riktlinjema innehåller även mrslag till avgifter dels för lån dels mr 
försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av kOlllinunfull
mäktlige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101 
Utdrag ur "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 
2012-05-21, (sid. 14) 
Utdrag av föregående riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring, 
(sid. 37) 
Remissvar från pensionärs- och handikappföreningarna, 2012-09-12 
Tjänsteskrivelse 2012-11-06 
Skrivelse från HSO Håbo, 2012-11-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 159. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till avgifter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommnnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av 
hjälpmedel för daglig livsföring. Avgifterna återfilms i av socialnämn
den 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för 
daglig livsföring, 2012-05-21". 
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HÅBO 
SAMMANTRÄD~SPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 200 KS 2010/12 

Redovisning av beredd motion om ordnandet aven permanent 
lokal för konst- och andra utställningar. Motionär: Thomas Lind
ström (S) 

Fullmäktige överlämnade 2010-03-01, följande motion till bildningsnämn
den, fdr att nämnden i saJmåd med milj ö- och teknikllänmden och lämpliga 
delar av föreningslivet ska utreda och lägga fram förslag om en fast utställ
ningslokal i Bålsta tätort. 

Motionen: "Håbo kommun är en fin plats att leva på. Många fina tillgångar 
höjer livskvaliten. Men Håbo är också en ung kommun. På kOliare tid än en 
livstid haJ· k011ll11Unen utvecklats från en aJlonym småOli till en medelstor 
kommun. Inflyttningshastigheten har vaJ·it hög, kanske exempellös? Få av 
kommunens vuxna invånare kan skryta med att vara tredje generationens 
Håbobor. 

Detta förhållande lfumlar många av oss boende i kommunen i ett slags histo
rielöshet. Vi står inte, på det hälsosaJ111na och trygga viset, med båda benen 
fast föraJ1krade i den Uppländska myllan. Därför behöver vi, precis som 
andra samhällen med självaktning, en lokal där vi kan uppleva vår hem
bygdshistoria så att vi kaJ1 stärkas i vår kfulsla för varandra och fdr hembyg
den. 

Ett annat resultat av vår kommuns "ungdom" är bristen på fasta och funge
rande kulturanaJlgemang. Abergs Museum är en faJltastisk tillgång, men i 
övrigt sakllar vi både stadsteater, operahus och konsthall. Vad vi där emot 
haJ· är ett antal håli kfunpaJlde kulturföreningar som måhända inte alltid får 
det stöd de borde få. 

Under senare tid har ett omfattande frivilligarbete mynnat ut en fotoutställ
ning behandlaJlde Håbo:s moderna historia. Det haJldlar om ett arbete av så
dan lcvalite och betydelse att det rimligen borde kumla utgöra grwlden för en 
fast utställning om vår historia. Det intresse som kommunens invånare visat 
utställningen talar sitt eget språk. Hembygdsföreningen har samlingar som 
kompletterar fotografier och text. Lokal för ett sådaJlt anangemaJlg sakl1as. 

l vår konmmn finns konstnfu·er på såväl professionell som semiprofessionell 
som amatömivå. Alla dessa presterar årligen, utifrån var och ens förutsätt
ningaJ·, Spä1111aJlde konst. Fast lokal sakllas för konst- och aJ1dra typer av ut
stälhlingaJ·. 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i Sar11111a lokaliteter som en 
kombination av hembygdsmuseum och konsthall. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 200 KS 2010/12 

J ag hemställer: 

att kormnunfullmäktige uppdrar åt miljö och tekniknänmden att, i samarbete 
med kommunens bildningsnämnd och i sarmåd med kormnunens kultnrfö
reningar, utreda och lägga fram förslag till en fast utställningslokal i Bålsta 
tätort enligt vad ovan sagt." 

Avbildningsnämndens yttrande franlgår att nämnden bland illmat dels före
slår att en fast utställningslokal ordnas i Borgen samt dels att nänmden anvi
sar resurser till utredning och arkitektritning över hur Bildningscenuum kan 
omstruktureras till ett Möjlighetel11as hus. 

Av nämndens protokoll frillllgår inte om sarmåd skett med miljö- och tek
niknälmlden och lfunpliga delar av föreningsliv, i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag. 

Kommunkilllsliets kommentar: 

Frågilll om en fast lokal för utställningar, infOlmation med mera har aktuali
serat i olika sammillllilllg. En sådan lokal kan mycket väl förläggas till cen
trala Bålsta. 

Efter det att bildningsnänmden yttrat sig över motionen, har frågan om ut
ställningslokal kommit att innefattas i pågående uppdrag om att defIniera ett 
"Möjlighetel11as Hus". Arbetet med det senare bedrivs för näl'varande inom 
bildningsförvaluungen. 

Det bedöms lälnpligt att även motionens förslag behandlas i samband med 
beredningen av "Möjlighetel11as Hus". 

Beslutsunderlag 
Motion från Thomas Lindström (S). 
Tjänsteskrivelse 2010 02-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-0l. 
Bildningsnfunndens yttrande över motionen, 2010-12-08, § 87 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 161. 

Utskottet tillstyrker att motionen bereds i samband med utredning av ett 
"Möj lighetel11as Hus". 
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SAMMANTRÄDESPRJTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 200 KS 2010/12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionens andemening övervägs i samband 
med inledd utredning av ett "Möjligheternas Hus" alternativt behandlas 
i samband med eventuellt övervägande att ordna en utställningslokal i 
anslutning till biblioteket, BCJF. Motionen ska dänned anses besvarad. 

JUSTERARE ~ 

·~ID 101 1 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

LS § 201 KS 2011/196 

Redovisning av beredd motion om att nämndernas sammanträ
den ska hållas utanför normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik 
Nanning (M) och Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att, "sanmlatlträden endast undatltagsvis, då med hela 
nämndens godkäll11at1de, skall förläggas på atl11atl tid än efter nOlmal at·bets
tid". Genom demla åtgärd bedöms rekrytering av deltagare i politiken under
lättas då ett politiskt engagematlg inte behöver ingripa i yrkeslivet f6r flerta
let. " 

Fullmäktige överlämnade 2011-12-19 motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

Kommunkatlsliets yttrande: 

Nänmdema bestämmer tider och plats för sina sammanträden i enlighet med 
följande reglering i kommunallagen (KL): 

"Nämnderna beställ11ner tid och plats för sina sammanträden. Sanunanträ
den skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller ordföranden anser att det behövs", (6 kap 18 §). 

Motsvat·ande bestänunelse fimls även i nänmdemas reglementen, beslutade 
av konununfullmäktige. 

Nänmdernas beslut avgörs genom enkel majoritet i enlighet med följande 
reglering i kOlllinunallagen (KL): 

"Ett nämndsärende avgörs, om inte atmat är föreskrivet, genom enkelmajo
ritet" (6 kap 28 §). 

Arvodesbestänmlelserna är utformade så att full kompensation ska utgå för 
förlorad arbetsinkomst i Satnbatld med deltagande i politiska uppdrag. 

Förvaltningen tolkar det ovanstående så att det inte fill11S någon möjlighet 
för konununfullmäktige, att genom ett beslut, gällande för satntliga nälllil
der, ingripa i nänl11demas "självständighet" i fråga om nälllildemas be
slutande om satllinatlträdestider. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-19, § 151 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 162. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 201 KS 2011/196 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till bestämmelsema i kommu
nallagens 6 kapitel, 18 § och 28 §, att avslå motionen. 
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rnl ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 202 KS 2011/178 

Efter diskussion prövar ordföranden utskottets två delförslag mot de vid da
gens sammanträde justerade utskottsförslagen. Ordföranden finner att sty
relsen tillstyrker de justerade utskottsförslagen. 

Kommunstyrelsens förslag tilll<ommunfullmäktige 

KOlllinunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att en mi1l1Iestavla uppförs 
till mill1le av Lenllmt Lundqvist, Övergran. 

2. Fullmäktige beslutar uppdra till konl1l1unstyrelsen att finansiera minnes
tavlan och därmed ska medborgarförslaget mIses besvm·at. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 KS 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2012-06-11, § 75. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Uppskattat datnm 
behandlad: f'6r återredovisning 

till ksau: 
Om att kommunen ska ha Bildnings-
en stadigvarande lokal för konst nämnd 
och andra typer av ntställningar, Miljö- och 
Thomas Lindström (S) (20101l2) 2010-03-01 tekniknänmd 

Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) Konullun-
(2010/48) 2010-06-14 styrelsen 2013-01-02 

Om nämnders och styrelsers 
ärendeimIehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil- Konnllun-
fjord (FP) (20111180) 2011-11-07 styrelsen 2013-01-02 

Om sanullanträden kvällstid, 
motionärer: Karl-Henrik 
N alll1ing (M) och Carina KonUllun-
Lund (M) (20ll/196) 2011-12-19 styrelsen 

Om snabbrapport från 
sammanträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett fomlat som klarar 
konmmnens hemsidas talsyntes, 
föl' att göra tillgängligt även för 
synsvaga, motionär: Tomas KonUllun-
Alm (FP) (20111200) 2011-12-19 styrelsen 2013-01-02 

I EXPEDIERAD 
JUSTERARl:: 
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 

01)1 inrättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Henrik 
N anning (M) (20111204) 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun
fullmäktiges sanm1anträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 
(2012/9) 

Om fler ungdomar ijobb, 
lllotionär: Tomas Alm (FP) 
(2012/24) 

Om inrättande av E-tjänst 
för enklare bygglovshand -
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Skiöld (FP) (2012/25) 

Om system med politiska 
lärlingar, 
motionär Tomas Alm (FP) 
(2012/38) 

Om ökad vistelsetid i förskolan 
för brun till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfj ord (FP) 
(2012/43) 

Om förslag om att erbjuda 
utbildning till äldre inom området 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012/47) 

Om konkurrens utsättning 
av hemsjukvården, 
motionär: Carina. Lund (M) 
(2012/65) 

Om inrättande av demens
terull, motionärer: Håkan 
Welin (FP) mJL (2012/63) 

JUSTEHARE 6 
,~I ~ 181 1 

SAMMAN1KÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS .011/42 

2011-12-19 

2012-02--27 

2012-02-27 

2012-02-27 

2012-03-26 

2012-04-23 

2012-04-23 

2012·-06-11 

Kommun-
styrelsen 

Demo1<rati-
beredningen 
k0111milll 
styrelsen 

K0111milll-
styrelsen 

Miljö- och 
teknik-

2013-01-02 

2013-01-02 

2013-02-19 

nämnden 2013-.02-19 

Demo1<rati-
beredningen 2013-02-19 

Skol-
nämnden 2013-02-19 

Bildnings-
nämnden 2013-02-19 

Social-
nämnden 

2013-02-19 

Social-
nälllllden 2013-03.-19 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-26 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 KS 2011/42 

Om att förebygga att barn inte 
vräks, motionär; Tomas Alm (FP) Social-
m.fl. (2012/64) 2012-06-11 nämnden 

Om att införa "Kämpemodell-
en" i grundskolan, motionär: Skol-
Karl-Henrik Nal1ning (M) m.fl. 2012-06-03 nämnden 

Medborgarföl-slag: 

Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande 

Fullmäktige: 
behatldlad 

Remitterad till: 

Koml1lun-

2013-03-19 

2013-03-19 

av orienteringstavla samt 
fatihinder för fordonstrafik 
vid och i atlslutning till 
småbåtshanmen i 
Aronsborgsviken 
(2009/83) 2009-09-28 styrelsen 2013-02-19 

Om byggpolicy för passivhus
standard vid nyproduktion 
(2011/139) 

Om att skapa ett minnesmärke i 
form aven staty med tillhörande 
text/beskrivning (2011/178) 

Om att ändra i socialnämndens 
delegationsordning så att politiken 
i sista hand ska ta sitt ansvar när 
medborgat'lla behöver hjälp av 
samhället (2011/175) 

Om ordnandet av stora inhägn
ade rast- och lekgårdar för hundar 
(2011/199) 

Om att stimulera energieffek 
tivisering av småhus, (2012/57) 

Miljö- och 
2011-09-26 tekniknänmden 2013-03-19 

Bildnings-
2011-10-07 nämnden 

Koml1lun-
2011-11-07 styrelsen 

Miljö- och 
2011-12-19 tekniknämnden 

Konm1Un-
2012-06-11 styrelsen 

2013-02-19 

2013-02-19 

2013-02-19 

--~-US-TE~R-E-:-'--- ------ .. \ EXpm-;-EflAD ~-----I SIGNATUR \ UTO';"GSBESTYRKNING 

(~/15 101 1 
Nr 2012.3536 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 203 

Om insamlig av IT -utrustning 
till fömlån rör tredje världen, 
(2012/67) 

Om ute gym vid Viby motions
spår, Bålsta tätort (2012/91) 

Beslutsunderlag 
1Jänsteskrivelse 2012-09-25 

SAMMANTRÄDESPROIOKOLL 
Datum 

2012-11-26 

KS 2011/42 

2012-06-11 
KOlllinun
styrelsen 

Milj ö- och tekn. 

2013-2-19 

2012-11-12 Bildningsn. 2012-05-07 

- Arbetsutskottets satllinanställning 2012-11-26, § 163. 

Utskottet tillstyrker redovisningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlllil1Unfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar föreliggande satllinatlställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 
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