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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

2013-02-04, kl. 15.00-18.05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tj änstgör dock ej under § 18., Leif Lindqvist 
(Y) t j änstgör under § 18 
Fredrik Anderstedt (S) tjänstgör 
Eva Staake (S) tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), frånvarande, Sven Svanström (Båp) tjänstgör doch ej 
under § Il och § 18. Marie Nordberg (MP) tjänstgör under § Il. 
Leif Lindqvist (Y) tjänstgör under § 18 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör dock ej under § 18, Marie Nordberg 
(MP) tjänstgör under § 18 
Carina Lund (M) tjänstgör 
Björn Allskog (M) tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör dock ej under § l, § 2 och § 17. Anders Pers
son (FP) tjänstgör under § 1, § 2 och § 17 
Fred Rydberg (KD) tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör dock ej under § 18. Anders Persson (FP) 
tjänstgör under § 18 

Werner Schubert (S), ej närvarande 
Leif Lindqvist (V), närvarande, tjänstgör under § 18 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör dock ej under § Il och § 18 
Marie Nordberg (MP), närvarnade, tjänstgör under § 11 och § 18 
Cecilia Liden (M), närvarande 
Joachim Westerlund (M), närvarande 
Anders Persson (FP), närvarande, tjänstgör under § l, § 2 och § 17 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipu1 Vith1ani, ekonomichef 
Håkan Bertilsson, stabschef 
Mats Norrbrand, vd Håbohus AB, § 17 
Per Andersson, vd Håbo Marknads AB, § 17, § 18 
Sara Johansson, exploateringsingenjör, § 12 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 12, § 17 och §§ 19-24 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Fred Rydberg (KD), Lars-Göran Bromander (S), ej § 18 samt Eva Staake (S), 
§ 18 

2013-02-14 
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Sammanträdesdatum 
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anslags uppsättande 
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för protokollet 

Underskrift 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum för 
ansla" uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsens beslut 2013/§ 12 är justerat. Jnteringen har tillkännagivit, 
genom anslag (protokollsutdrag) 

Kommunstyrelsen 

2013-02-04 

Datum för anslags nedta-
2013-02-05 gande, efter den: 2013-02-28 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 

Protokollet är justerat, gällande besluten §§ l-Il, §§ 13-28. Justeringen har till
kännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-02-04 

Datum för 
anslags nedtagande, efter 

2013-U2-14 den: 2013-0c ·J6 

Närarkiv, Håbo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ l Godkännande av dagordningen 

§ 2 Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och ekonomichefen 

§ 3 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 4 Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2013-02-04 

§ 5 Redovisning av aktuella protokoll 

§ 6 Redovisning av beredd motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, motionä
rer: Karl-Hemik Narming (M) och Lemlart Carlsson (M) 

§ 7 Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från sammanträden, motionär: 
Tomas Alm (FP) 

§ 8 Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", motionär Tomas Alm (FP) 

§ 9 Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers handlingar och dess ärendein
nehåll, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

§ 10 Redovisning av berett medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar för för
valtningens delegationsbeslut i sociala ärenden 

§ Il Beslut om en medborgardialog vars resultat ska ingå i beslut om avgränsning av begreppet 
"Möjligheternas hus" 

§ 12 Beslut om försäljl1ing av fastigheten Håbo Bålsta l :1l2 

§ 13 Beslut om fortsatt biogassamarbete inom Biogas Öst Ideell Förening - ny organisation 

§ 14 Förslag till inriktningsbeslut - nybyggnation av Junibackens förskola, Skokloster 

§ 15 Förslag till nya riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

§ 16 Utredning av energisparåtgärder, energioptimering, konvertering till andra energislag för 
uppvämming av lokaler - redovisning 

§ 17 Bålsta tätort Redovisning av budget och verksanllietsplan för år 2013 dels Håbohus AB 
och dels för Håbo Marknads AB 

§ 18 Beslut om förvärv av del av fastigheten Bista 1:163, Dragets industriområde, säljare: 
Håbo Marknads AB 

§ 19 Detaljplan Gransätervägen, Bålsta 1:595 m.fl., beslut om samråd 

JUSTERARE ~ 

~~ I~I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2013-02-04 

§ 20 Beslut om samråd fOr detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområdelBålsta Logis
tik, Bålsta tätort 

§ 21 Beslut om markförvärv i anknytning till Logistik Bålsta, Bålsta tätort, del av Lunby 2: 1, 
1:3 

§ 22 Beslut om planuppdrag för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Bålsta tätort 

§ 23 Beslut om planuppdrag för Bålsta centrum etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
med flera fastigheter 

§ 24 Planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget - programuppdrag 

§ 25 Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård samt dels för egenavgift 
för färdtjänst 

§ 26 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag om stöd och service till vis
sa funktionshindrade, LSS, (1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001:45) 

§ 27 Fyllnadsval av ledamot i kommunala handikapprådet, KHR, - kommunstyrelsens repre
sentant i rådet 

§ 28 Övriga frågor 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

I'C; § 1 

Godkännande av dagordningen 

Beslutsunderlag 
Utsänd kallelse med beslutsunderlag, kompletterat med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Styrelsen beslutar godkänna dagordningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2013_322 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2006/64 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundi
rektören och ekonomichefen 

Sammanfattning 
Information från kommunstyrelsens ordförande: 

I samband med ett av kommunstyrelsens kommande sammanträden under 
våren 2013, planeras genomförandet ett möte/aktivitet riktat till kommunens 
näringsliv. Detta på initiativ från Svenskt Näringsliv. 

Ordföranden planerar att tillsammans med kommunkansliets planerare, när
vara vid mark- och miljödomstolens genomgång av försvarets ansökan om 
utvidgat tillstånd för skjutningar vid Veckholms skjutfållt inom Enköpings 
konunun, 2013-02-06. 

Uppmärksammas på informationen om mötet med representanter för SJ 
m.fl. ,2012-01-18 i Västerås. Av noteringen i kommunstyrelsens arbetsut
skotts protokoll från 2013-01-22, § 2, framgår följande från mötet: 

"Redovisas intryck från ett informationsutbyte 2013 -O 1-18, i stadshuset i 
Västerås med företrädare dels för sex kommuner efter Mälardalsbanan, dels 
för SJ och dels för Trafikverket. SJ är inbjudare till mötet med anledning av 
tidigare till SJ överlämnad skrivelse från deltagande konununrepresentanter 
om den försälmade tågtrafiken efter sträckan Örebro- Stockholm. Av infor
mationen framgår bl.a. att SJ verkar för att trafikpro blemen efter Mäladals
banan, till och från Stockholm ska lösas. Bland armat vill SJ ha tätare av
gångar och har dialog med Trafikverket om hur detta ska möjliggöras. Kon
kurrensen med SL, om banutrymmet, är dock svår. Företrädare för regio
nens kommuner uppmanas beskriva samhällsnyttan av att fler tåglägen till
kommer. Inom SJ pågår arbetet med trafikplanen för år 2014. I planeringen 
ingår en strävan att söka de nya tåglägena. " 

Information från kommundirektören: 

Redovisas förslag på ändrad organisation inom kommunstyrelsens förvalt
ning. Ändringama planeras börja gälla i sin helhet från 2013-04-01. I sam
band med kommunstyrelsens kommande sammanträde kommer ett ärende 
som rör detta, att redovisas. 

Information från ekonomichefen: 

PreliminäIi bokslut för år 2013 föreligger. Viss information om det ekono
miska utfallet, redovisas. Ärendet i sin helhet kommer att föreläggas styrel
sen i samband med det kommande sammanträdet, 2013-03-04. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.324 
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Kommunstyrelsen 

KS§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2006/64 

En tvist föreligger mellan kommnnen om elleverantören Kraft- och Kultnr 
gällande utebliven debiteling från bolaget för elleveranser till kommunhu
set. Kommunstyrelsen noterar ordningen för ärendets fortsatta handlägg
nmg. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar den redovisade infOlmationen. 

EXPEDIERAD S!GNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr 2013.324 
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Kommunstyrelsen 

KS § 3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

I<!=: 2012/6 

Följande beslut för perioden 2012-08-20 - 2013-01-07, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KommlUlstyrelsenlKS-stab, perioden 2012-ll-21- 2012-12-06. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-10-24 - 2012-12-20. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-10-16 - 2013-01-03. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-08-20 - 2013-01-07. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-10-24 - 2013-01-02. 

Enskilda beslut 

• ÖverenskOlmnelse gällande tidsbegränsad anställning, 2012-11-29 

• Beslut om att uppta ett lån, Kommuninvest, 2012-12-18 

• Yttrande över remiss från länsstyrelsen i Uppsala län gällande ansökan 
om kameraövervakning under kvälls- och nattetid med inspelningsrätt, 
2012-12-11 

• Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under perio
den 2012-12-05 - 2012-12-12, beslut daterad 2012-12-03 

Protokoll 

• Förhandlingsprotokoll 2012-04-25, Utlägg av fast tid för fackligt arbete 

• Protokoll 2012-05-31, Lokala löneöversynsförhandlingar LOK 12 

• Protokoll 2012-09-10, Lokala löneöversynsförhandlingar LOK 12 gäl
lande anställda enligt Pan-avtalet 

• Överläggning med Sveriges Skolledarförbund avseende löneöversyn 
2012,2012-10-12 

• Överläggning med Sveriges Skolledarförbund avseende löneöversyn 
2012,2012-09-]3 

• Avstänming med Ledarna avseende löneöversyn 2012, 2012-09-10 

• Avstämning med Akademikerförbundet SSR avseende löneöversyn 
2012,2012-09-10 

• Avstämning med Vision avseende löneöversyn 2012,2012-09-12 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-13 

JUSTERARE ~ 

Jifrt c~ I r nl 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.325 
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Avtal 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/6 

• Överenskommelse om nyttjanderätt, 2012-06-18, hid AV 2012.15 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.325 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS§4 KS ?'112/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-02-04 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in
kOlmnit till kommunen och som kan vara av intresse får ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pänn som finns med vid sanunanträdet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 

- Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-02-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

JUSTERARE /": 

J~ L~ I tt(l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013,327 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 5 KS 2012/3 

Redovisning av aktuella protokoll 

Föreligger dels två protokoll från styrelsen för Håbohus AB, dels ett proto
koll från Håbo Marknads AB, ungdomsrådet, kommunala handikapprådet 
samt kommunala pensionärsrådet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen för Håbohus AB, 2012-09-27, 2012-11-08 
Protokoll från styrelsen för Håbo Marlmads AB, 2012-11-27 
Protokoll från ungdomsrådet, 2012-10-23 
Protokoll från konnnunala handikapprådet, 2012-12-06 
Protokoll från kommunala pensionärsrådet, 2012-12-04. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-01-07. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar protokollen som delgivna. 

EXPEDIERAD SiGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,328 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 6 KS 2012/68 

Redovisning av beredd motion om införande av "Kämpemodell" 
i grundskolan, motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart 
Carlsson (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 27, motionen till skolnämnden för 
beredning. I motionen föreslås att frågan om att införa "Kämpemodellen" 
även i grundskolan dels utreds tillsammans med överväganden gällande or
g811isation, ekonomi och tidplan. 

Skolnämnde redovisar i beslut 2012-11-08, § 81, at! nämnden, ställer sig 
bakom förslaget att en utredning genomförs. Delma bör granska arbetet med 
eleverna i olika special grupper i grundskolan och Kämpe för att se hur verk
samheten beddvs i förhållande till elevernas behov, aktuell forskning, st yr
dokumenten och om möjligt föreslå förbättringar. Gransimingen bör också 
ge förslag på en mer effektiv organisation, ekonomiska underlag och tids
plan. En extern granskare anlitas i början av 2013 och att en rapport länmas 
till sko Inärnnden under våren. 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 13,2012-10-22 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll fi'ån kommunfullmäktige § 27, 2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteskrivelse, 2012-06·08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (M) och Leill1art Carlsson (M), 
2012-06-07. 

Skolnämndens beslut 

1. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i en
lighet med förvaltningens förslag. 

3. En extern granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-06-07 
Skolnämndens beslut 2012-11-08, § 81 
Tjänsteskrivelse 2013-01-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 4. 

Utskottet tillstyrker skolnämndens förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.246 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/68 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.246 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 KS ?011/200 

Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från 
sammanträden, motionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 152, att remittera en motion 
till kommunstyrelsens förvaltning for beredning. I motionen foreslås att: 

• en kort snabbrapport från näJmldernas, kommunstyrelsens och full
mäktiges sammanträden som på lättforstålig svenska smmnanställer 
smmnanträdets ilmehåll publiceras samtidigt som protokollen på 
kommunens hemsida, 

• alla protokoll som publiceras på kommunens hemsida får en tydlig 
blädderfunktion så att en besökare enkelt kan bläddra sig fram till 
önskad punkt, 

• att beslut görs sökbara på kommunens hemsida, 

• att både protokoll och snabbrappOlt görs tillgängliga i ett format som 
hemsidal1s inbyggda talsyntesprogram klarar av att hal1tera. 

Kommunkal1sliets yttrmlde: 

Håbo kOlmnnn hm· kommungemensamma rutiner for webbpublicering som 
tydligt säger att allt material på kOlmnunens hemsida ska uppfylla vissa till
gänglighetskrav . Rutinen säger blmld aunat att publicerade dokument ska 
knm1a avläsas av hemsidans talsyntesprogram och förses med blädderfunk
tion. 

Ytterligare tillgäJ1glighetsal1passning av kommunens protokoll äJ· en fråga 
som kOlmner att beaktas i den pågående översynen av konlllllmens styrdo
kument for nämndsadministration. 

I bÖljal1 på 2012 installerades en ny sökmotor på kommunens hemsida. 
Denna sökmotor gör det möj ligt att söka efter beslut i kommunens proto
koll. 

Publicering och författandet av snabbrapporter anväJ1ds av ett fleltal kom
muner i Sverige som en tjänst som syftar till att underlätta allmänhetens 
möjlighet att ta del av beslut. I benänmingen och utförande skiljer dessa 
rapporter sig åt från kOl11111un till kOlmnun. Vissa kommuner har snabbrap
porter från vmj e näJllildsammal1träde, medan vissa endast har det till i Sal11-
band med fullmäktige. I vissa kommuner så fungerar snabbrapporten som en 
kort genomgång av ett mötes dagordning och i vissa kommuner så lyfter 

JUSTERARE ~ 

)liY! ~ ! rdQ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.248 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 KS 2011/200 

snabbrapporten fram tre eller fyra frågor som bedöms vara av stöne intresse 
för allmänheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att författandet av snabb
rappOlter efter vmje enskilt nämndssammanträde är en administrativ arbets
uppgift som Håbo konunun idag inte har en personell möjlighet att möta. 

Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat utreda hur information om fatta
de beslut ska utvecklas och dänned f6rbättras. 

Mot bakgmnd av att flertalet av motionens f6rslag redml är genomf6rda, 
samt förvaltningens bedönming att ett införande av snabbrappOlter från var
je nänuldsanunanträde inte är möjlig att genomföra, så f6reslår kOllununsty
relsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-13, § 152 
Tj änsteskrivelse 2012-04-17 
Arbetsutskottets f6rslag till beslut, 2013-01-22, § 5. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige avslår motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2013_248 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

i<S § 8 KS 201?1'<4 

Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", mo
tionär Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 20 12-02-27, § 22, motionen till kom
munstyrelsen, fOr beredning. 

Av motionen framgår att Sverige under lång tid har haft en internationellt 
sett hög ungdomsarbetslöshet beroende på brister i utbildningssystemet, 
höga ingångs löner för unga samt en strikt aTbetsrätt som missgYlmar unga. 

Motionären föreslår att kommunen, i egenskap av arbetsgivare, arbetar för 
en stöITe lönespridning i yrken som idag har en mycket sarnmal1pressad lö
nestruktur samt att kommunen verkar för att säl·skilda ungdomsavtal inom 
vissa yrkeskategorier införs för unga. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 22 
Tjänsteskrivelse 2012-12-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 6. 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Håbo kommun omfattas av de centrala kollektivavtal, Huvud- överenskom
melser om lön och allmälma anställningsvillkor mm. - HOK 12 - som gäll
er för de allra flesta arbetstagare i kommunen. 1 Bilaga l - Löne- avtal och i 
Bilaga 5 - Centrala parters syn på förutsättningarna för en väl fungerande 
individuell lönesättning, anges utförligt vilka förutsättningar som gäller för 
arbetsgivarens lönesättning av medarbetarna samt vad arbetsgivaren behö
ver kartlägga och analysera inför löneöversynema för att åstadkomma en väl 
fungerande lönepolitik, vad gäller lönenivåer/lönespridningar mellan och 
inom grupper. Utväl·deringar efter genomförda löneöversyner sker kontinu
erligt genom analysarbete och lönekartläggning genom personalavdelning
ens försorg. 

Ett nytt centralt avtal- BUr 12 - med Svenska Kommunal
arbetarförbundet gällande erbjudande om särskilda utbildnings- och intro
duktionsanställning& för den som genomgått vård- och omsorgsutbildning 
och saknar relevant yrkeserfarenhet gäller from den 13 december 2012. Av
talet irmebär att den som anställs erbjuds 75 % lön inom avtalad ram och 25 
% av anställningen utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser. An
ställningen syftar till att länka ihop skola och arbetsliv. Förhandlingar pågår 
fortfarande gällande arbetslivsintroduktionen som riktar sig till arbetslösa 
ungdomar 19-25 år och målsättningen är att en central överenskommelse 
skakurma vara på plats i januari 2013. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 8 Kf': 2012/24 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar med hänvisning till innehållet i gällande kollektiv
avtal mellan centrala pmier, där Håbo kommUll ingår som arbetsgivare, 
att motionen ska mlses besvarad. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS ii 9 KS 2011/1 PO 

Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers 
handlingar och dess ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-07, § 132 att remittera en inkom
men motion gällande nämnders och styrelsers ärendeinnehåll till kommun
styrelsen för beredning. I motionen framgår följande: 

"Att vara en aktiv och påläst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
fÖliroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall 
vara SVåli att i handlingen läsa in vad som är det nya i det föreslagna beslu
tet eller hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller 
motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa inne
håller en sanunanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver 
vad beslutsförslaget, som avslutar handlingen, innebär i förhållande till tidi
gare gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i 
ärendet. 

Med anledning av ovanstående föreslår Folkpartiet Liberalerna följande 

o I alla handlingar inför ett sammanträde, som ilmehåller förslag till 
beslut, skall det alltid framgå, vad som ändras i j ämförelse med ett 
tidigare beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler" 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är av yttersta vikt att samman
trädeshandlingar i styrelse och nämnder håller hög kvalitet i både fonn, in
nehåll och språk. Den ärendeberedning som utförs av konnnunens förvalt
ningar har som huvuduppgift att underlätta det politiska beslutsfattandet. I 
en ärendeberedning ingår bland annat författandet av tjänsteskrivelser som 
lägger fram förslag till beslut för den politiska nivån att ta ställning till. 
Tjänsteskrivelserna ska på ett konkret sätt förklara och konsekvensbeskriva 
föreslagna beslut. Det innebär bland mmat att förklara hur ett förslag till be
slut förhåller sig till tidigare beslut inom sanuna område. 

Kormnunstyrelsens förvaltning menm· därför att det m·betssätt som motionen 
föreslår redan är praxis inom ärende beredningen i kormnunen. 

F ör närvarande pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att refOlmera 
kommunens antagna styrdokument för nämndsadministration. Bland mmat 
kommunens mallar för tjänsteskrivelser att uppdateras, vilket förhoppnings
vis ytterligare underlättar inläsningen av sammanträdeshandlingar. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 9 KS 2011/180 

Mot bakgrund av att det arbetssätt som motionen föreslår redan utgör praxis 
inom kommunen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunfull
mäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder ytterligare 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2011-11-06 
Tjänsteskrivelse 2013-01-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 7. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens yttrande samt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 

Konmlunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder yt
terligare åtgärder. 
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rnl W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 10 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2011/175 

Redovisning av berett medborgarförslag om att socialnämnden 
ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala 
ärenden 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 126, följande förslag till kommun
styrelsen, för beredning: Förslaget redovisas i sin helhet: "1 strävan av att 
stärka medborgarens rätt i samhället vill författaren till förslaget att politiken 
tar sitt ansvar och offentliggör sin position, när medborgarna är i uppenbar 
fara för liv och hälsa. 

Förslag 

Ändra i socialnänmdens delegationsordning så att politiken i sista hand ska 
ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället. Socialtjänsten 
följer sina regler, som i vissa fall kan leda till att medborgarens liv och hälsa 
är i fara. 

1 samband med fullmäktiges sammanträde, kompletterar förslagsställaren 
sitt förslag, enligt följande, i sin helhet: "Två händelser på kort tid att an
märka på i Håbos socialtjänst, där politiken varit totalt frånvarande. 

Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av god man 
som kommunen bara avvisar och hänvisar till socialtjänstlagen, med bara ett 
telefonsamtal som undersökning. 

Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a. sjnkdom. 

Något fel i rutinerna måste det finnas på socialkontoret i Bålsta när gamla 
sjuka människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där mo
tiveringen alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och är inte tillåten att 
ingripa. Därför min motion att politiken måste ställa upp och antingen för
svara socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna änd
ras så att de passar alla människor i behov av hjälp." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-19. 
Komplettering av medborgarförlag, 2011-11-04 
Tjänsteskrivelse 2012-11-08 
Arbetsutskottets förslag till beslnt 2013-01-22, § 8. 

Konnnunkansliets och socialförvaltningens yttt·ande över medborgarförsla
get: 

Socialnämndens verksamhet bechivs inom ramen för gällande rättighetslag
stiftning, precis som förslagsställaren konstaterar. Nämndens beslutanderätt 
om bidrag eller åtgärder för behovssökande är i viss utstt·äckning överläm-
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 10 KS 2011/175 

nad till tjänstemän genom delegering från nämnden. Besluten återrappOlte
ras till nämnden, som därigenom har insyn över att besluten fattas dels inom 
de ramar som nänmden fastställt och dels i enlighet med gällande lagstift
ning. Nämnden kan alltid återkalla en delegation från en politiker eller t j äns
teman om nämnden bedömer att skäl för detta föreligger. 

Beslut som fattas via delegation eller av nämnden, kan överprövas av dom
stol som kan ändra besluten till den sökandens fördel. Synpunkter och an
mälningar gällande nämndens verksamhet och beslut, kan göras till Social
styrelsen som är verksamhetens tillsyningsmyndighet. Nänmdens verksam
het och beslutsfattande är även föremål för granskning av fullmäktiges revi
SOl·er och media. 

Förslagsställaren förslag om att "politiker måste ställa upp och försvara so
cialförvaltningens handlande", är nonnalt inte förenligt med gällande sekI·e
tessbestännnelser som förhindrar politiker och tjänstemän att kommentera 
enskilda fall offentligt. 

Mot bakgrund av de nänmda möjligheterna för tillsyn och kontroll av soci
alnämndens beslutsfattande och verksaniliet, både via andra myndigheter 
och press med mera, bedömer både kommunstyrelsens förvaltning och soci
alnämndens förvaltning, att det inte föreligger någon grund för att bifalla det 
redovisade förslaget. Förvaltningarna föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Utskottet tillstyrker förvaltningarnas yttrande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till förvaltningarnas gemenSaIlmla 
yttrade, att avslå medborgarförslaget. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 11 KS 2012/102 

Beslut om en medborgardialog vars resultat ska ingå i beslut 
om avgränsning av begreppet "Möjligheternas hus" 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att 
uppföra ett "Möjligheternas hus". Utredningen kring detta har pågått under 
2011 och 2012. Det har under utredningstiden framgått att viss otydlighet 
föreligger i vad ett "Möjligheternas hus" ska vara och innehålla. 

Internt föreligger tre olika definitioner av begreppet "Möjligheternas hus"; 

• för det första som en ny idrottsanläggning eller arena förlagd till 
Gröna dalen i centrala Bålsta som skulle kunna täcka upp behovet 
från lokala idrottsföreningar om en ny lokal för idrotts- och före
ningsutövande, 

• för det andra som en plats för kulturutövande, konferenser och eve
nemang, företrädesvis lokaliserat till Bildningscentrum Jan Fride
gård, 

• för det tredje som en miljö- eller klimatstation för återvilming och 
främjande av ekologisk hållbarhet. 

Huruvida behovet av dessa tre funktioner föreligger, gör inte denna skrivel
se någon ansats till att bedöma. Däremot krävs en åtstramning av definitio
nen av "Möj ligheternas hus" för att kommande utredning och genomförande 
ska kunna äga rum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-12-14 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 10. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

K0l11111unstyrelsens behandling av ärendet: 

Sven Svanström (Båp) anmäler jäv och deltar inte i ärendet handläggning 
och beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 11 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/102 

l. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en medborgardialog 
för att tydliggöra vilket eller vilka behov allmänheten har av ett "Möj
lighetemas hus" i Bålsta varefter en tydligare avgränsning av uppdraget 
kan fommleras. 

Beslutsexpediering 
Planerare och utvecklingsstrateg - båda kommunkansliet 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 12 KS 2011/84 

Beslut om försäljning av fastigheten Håbo Bålsta 1 :112, Bålsta 
tätort 

Sammanfattning 
Håbo Bålsta I: 112 är en idag bebyggd bostadsfastighet med en husbyggnad 
och ett uthus. 

Täppans förskola har idag ett hyreskontrakt med kommunen för att bedriva 
förskoleverksamhet på fastigheten Håbo Bålsta l: 112. 

Själva huset är i behov av underhåll och renovering. Täppans förskola har 
samtidigt önskemål om att bygga ut och utveckla sin verksamhet. 

Fastigheten har idag ett tillfålligt bygglov för att bedriva förskoleverksam
het. För att undvika det tillfålliga bygglovet så skall en planändring göras 
från bostad till skola. 

Miljö- och teknikförvaltningen har 070320 beslutat att ta fram en ny detalj
plan för bostäder MTN 2006/106-214. Planuppdraget har inte prioriterats 
och bör därför aktualiseras eller avslutas. 

I samtal med Täppans förskola kvarstår önskemålet att utveckla verksamhe
ten och gäma genom att köpa fastigheten och därmed ansvara och bekosta 
renovering och framtida planläggning. 

Förvaltningen gör bedömningen att fastigheten ska säljas efter den externa 
värdering som gj orts. 

Beslutsunderlag 
Karta över fastigheten Håbo Bålsta I: 112 
Köpeavtal för fastigheten Håbo Bålsta I: 112 
Värdering av fastigheten Håbo Bålsta I: 112. 
Tjänsteskrivelse 2013-01-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 13. 

Utskottet tillstyrker försäljningen. 

Noteras att köparens tillträde är planerat till 2013-02-08, varför kommunsty
relsens beslut bör förklaras som omedelbart justerat. 

Föreslås att styrelsen beslutar om omedelbar justering. 

Efter prövning dels av utskottets förslag till beslut och dels av förslag om 
omedelbar justering, konstaterar ordföranden att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING ar 1(,~lg~1 
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 12 KS 2011/84 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att, fOrsälja fastigheten Håbo Bålsta l: 112 efter den 
värdering som gjorts genom en extern mäklare. 
Försäljningspris: l 650 000 kr. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirek
tören att påteckna handlingarna för försäljningen. 

3. Styrelsen förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets utvecklingschef 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 13 KS 2013/3 

Beslut om fortsatt biogassamarbete inom Biogas Öst Ideell Fö
rening - ny organisation 

Sammanfattning 
Håbo kommun är sedan 2011 medlemmar i Biogas Öst. I och med årsskiftet 
upphör Biogas Östs verksamhet under Energikontoret i Mälardalen AB. 
Biogas Öst kommer istället att bedrivas i egen regi som en fristående orga
nisation, en ideell förening vid namn "Biogas Öst Ideell Förening". 

Detta innebär att tidigare samverkansavtal inte kommer att förlängas och att 
Håbo kommun måste ansöka om medlemskap i den nya organisationen. Av
giften är O kr för 2012 och 30 000 kr i grundavgift för 2013 i enlighet med 
tidigare avtal. Medlenunarna kommer i den nya organisationen ha mer for
mell makt. I övrigt innebär förändringen inga verksamhetsförändringar eller 
extra skyldigheter. 

Ett fortsatt biogassamarbete med andra aktörer inom regionen gynnar Håbo 
kommun och är ett led att nå fram till det förvaltningsövergripande målet 
om en fossilbränslefri kommun. Biogas Östs syfte är att främja biogasens 
utveckling i regionen och bidra till att berörda miljö- och klimatmål uppnås. 
Föreningens verksamhet ska kännetecknas av politisk obundenhet, öppenhet 
samt avsaknad av vinstintresse. Håbo kommun vill genom sin medverkan i 
Biogas Öst nätverka och underlätta för biogasetablering i kommunen samt i 
regionen. Finansieringen av deltagandet i projektet Biogas Öst är en kom
munövergripande fråga och har därför finansieras av kommunstyrelsen. 

Miljö- och tekniknänrnden föreslår dels att kommunen ansöker och tecknar 
avtal med Biogas Öst Ideell Förening för ett fortsatt samarbete för biogasens 
främj ande samt dels att medlemskapet finansieras av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Stadgar för Biogas Öst Ideell Förening 
Verksamhetsövergång 
Miljö- och tekniknänrndens beslut 2012-12-10, § 143 
Tjänsteskrivelse 2013-01-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-01-22, § 12. 

Utskottet tillstyrker ett fortsatt engagemang för främjande av biogasanvänd
mng. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 13 KS 2013/3 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Biogas Öst Ideell Före
ning, för fortsatt samarbete för främjande av biogas. 

2. Styrelsen beslutar att tills vidare finansiera årsavgiften för medlemskapet 
i föreningen, som för närvarande uppgår ti1l30 000 kr för år 2013. 

3. Styrelsen noterar att upprättande av avtal för medlemskap, deltagande i 
föreningens verksamheter, genomförs, i första hand, av personal inom 
miljö- och teknikförvaltningen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
Miljö- och tekniknämnden ~ för kännedom 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 14 KS 2012/94 

Inriktningsbeslut - nybyggnation av Junibackens förskola, Sko
kloster 

Sammanfattning 
Junibackens lörskola i Skokloster, med sex avdelningar, totalförstördes av 
en brand 2012-05-24. Barnomsorgsverksamheten i Skokloster, omfattar för
utom verksamheten inom Junibacken även två avdelningar inom Skogs
backens Iårskola. I samband med återuppförandet av den nedbrunna enhe
ten, föreslår miljö- och tekniknämnden att den nya byggnaden dimensione
ras för åtta avdelningar, innebärande att verksamheten inom Skogsbacken 
överförs till Junibackens förskola. Detta under förutsättning av att en sådan 
utökad ersättningsproduktion, går att upplöra inom området för Junibackens 
förskola. Av till ärendet hörande bilaga, framgår att alternativet att lägga 
samman de två enheterna, bedöms bland annat ilmebära såväl effektivare 
personalanvändande, mathantering och lokalvård. En samlokalisering av de 
båda verksamheterna bedöms också vara till fördel för lämnande och hämt
ning av barnen. 

Ett upplörande aven enhet för åtta avdelningar innebär tillkommande kost
nader för kapitaltjänst. Driftkostnaderna för de båda alternativen, sex eller 
åtta avdelningar bedöms bli i det nännaste lika. Byggnationen föreslås fi
nansieras dels genom ersättning från brandförsäkring och dels via anslag i 
budget lör år 2014. 

Nämnden f6reslår, 2012-11-05, § 115, att kommunstyrelsen fattar följande inrikt
ningsbeslut: 

"Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att ny 
förskola i Skokloster ska byggas med åtta avdelningar, under lörutsättning 
att placering går att genomföra på lämpligt sätt." 

Beslutsunderlag 
Beslut från miljö- och tekniknämnden, 2012-11-05, § 115 
Bilaga, daterad 2012-11-05 till miljö- och tekniknämndens beslut 
2012/§ 115 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 13. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 14 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/94 

1. Styrelsen beslutar att återuppförandet av den nedbnnma förskolan Juni
backen i Skokloster, ska byggas med inriktning som omfattar åtta avdel
mngar. 

2. Styrelsen föreslår att miljö- och tekniknämnden till kommunstyrelsen 
redovisar förslag på hur finansiering kan ske, efter det att försäkrings
frågan är utredd. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Skolnämnden - för kärmedom 

JUSTERARE, I"' 
;gerl aA\ I rA. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/95 

Förslag till nya riktlinjer för lokalförsörjning och lokaIanvänd
ning 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsens uppdrag redovisar miljö- och teknikförvaltningen för
slag till j usteringar och kompletteringar av regelverket för intemhyra. 

Förslaget redovisades till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-01-22, 
§ 14. Konstateras att viss kompletterade information om skillnader mellan 
nu gällande riktlinjer och det nya förslaget ska redovisas i samband med sty
relsens behandling av ärendet. 

I samband med dagens behandling av ärendet konstateras att den komplette
rande informationen inte föreligger. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunkansliet, för 
samordning av tillkommande information, att redovisas till styrelsen 
2012-03-04. 

Beslutsexpediering 
Stabschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr 2013.345 



C· . t 

t HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 KS 2013/4 

Utredning av energisparåtgärder, energioptimering, konverte
ring till andra energislag för uppvärmning av lokaler - redovis
ning 

Sammanfattning 
I samband med kommunstyrelsens behandling av förslag till investerings
budget samt budgetstyrprinciper för år 2012, uppdrog styrelsen till miljö
och tekillknämnden att under år 2012 bland annat utreda följande: 

• Styr- och regler samt annan energioptimering ska spara energi, vär
me och leda till en bättre inornhusmiljö. Om investeringarna spar 
energi borde investeringarna även spara pengar på driften. En utred
ning ska tas fram som ska påvisa vilka investeringar som bör genom
föras, till vilken kostnad och återbetalningstid för dessa. Miljö- och 
tekniknämnden uppdras därför att ta fram förslag en utredning över 
energioptimeringen i kommunen. 

• Konvertering och utbyte av oljepannor föreslås genomföra för att 
sänka energikostnaderna och minska miljöpåverkan. Om invester
ingarna spar energi borde investeringarna även spara pengar på drif
ten. En utredning ska tas fram som ska påvisa vilka investeringar 
som bör genomföras, på vilka objekt, till vilken kostnad och hur 
snabbt dessa återbetalar sig. Miljö- och tekniknämnden uppdras där
för att ta fram en utredning över vilka fördelar som en satsning på 
konvertering av oljepannor kommer att ge. 

Miljö- och tekniknämnden redovisar fDljande utredningar gällande: 

• För nyproduktionen av äldreboendet Solängen, Bålsta tätort, beräk
nas genomförd planering inför byggandet, en minskad energian
vändning med ca 30 procent, jänrfört med Boverkets byggregler. 
Merkostnaden beräknas till ca l mkr och den minskade energian
vändningen beräknas ge en minskad kostnad på ca 130 000 kr per år. 

• En ekonomisk analys av energisparåtgärder inom ishallen beräknas 
kunna ge en minskad energikostnad på ca 200 000 - 400 000 kr per 
år. Ett genomförande av åtgärderna för att uppnå detta, beräknas till 
ca3,9Mkr. 

• Under år 2012 installerades bergvärme i Skogsbrynets och Juniback
ens förskolor, Skokloster. Kostnaden för detta uppgick till ca 
650 000 kr och den minskade uppvämingskostnaden beräknas till ca 
41 000 kr per år. Därmed är alloljeuppvärmning i kommunens loka
ler, ersatt med förnyelsebara energikällor. 

EXPEDIERAD Slm.JATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.283 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 KS 2013/4 

Miljö- och teknikförvaltningen bedömer att ett behov aven plan för energi
optimering av samtliga kommunens byggnader, föreligger. Extemt stöd för 
att genomföra en sådan plan, bedöms föreligga. 

Miljö- och tekniknämnden överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-17, § 160 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-12-10, § 138 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-12-10, § 139 
Tjänsteskrivelse 2013-01-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 15. 

Utskottets överlämnar nämndens redovisning till styrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden 

JUSTERARE _ ~ 

;g$fa~ I }~l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.283 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2013/6 

Redovisning av budget och verksamhetsplan för år 2013 dels 
Håbohus AB och dels för Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger budget och verksamhetsplan fur år 2013 för Håbohus AB samt 
budget, en sammanställning av planerade marknadsaktiviteter för år 2013 
samt verksamhetsplan 2013 för Håbo Marknads AB. Handlingarna redovi
sas till styrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Budget samt verksamhetsplan för år 2013 - Håbohus AB 
Budget samt en sammanställning av planerade marknadsaktiviteter fur år 
2013 - Håbo Marknads AB 
Tjänsteskrivelse 2013-01-14 
Verksamplan för Håbo Marknads AB, 2013 
Arbetsutskottets beslut 2013-01-22, § Il. 

Noteras att vd samt styrelseordförande för respektive bolag, kommenterar 
handlingarna i samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Av redovisning en gällande Håbohus AB noteras bland annat att: 

Företaget har påbörjat och planerar nyproduktioner dels efter Dalvägen, 52 
19h, inflyttning våren 2014 dels på den dem så kallade glastomten, 90-100 
19h, inflyttning hösten 2014. 

Av redovisningen gällande Håbo Marknads AB noteras bland annat att: 

Intresset för att etablera företag till Håbo/Bålsta är relativt stort och därmed 
sammanhängande intresse att förvärva lämplig mark. 

Redovisas ett antal under år 2013 planerade aktiviteter för att stärka och ut
veckla kommunens näringsliv. 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutsexpediering 
HåbohusAB 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.348 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 18 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2013/9 

Beslut om förvärv av del av fastigheten Bista 1 :163, Dragets 
industriområde, säljare: Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Håbo Marknads AB 
(HMAB) undersökt möjligheterna för ett eventuellt markförvärv inom 
Dragets industriområde enligt KS 2012/87, KS §188. 

JUSTERARE 

Bakgrunden till förvärvet är en kommande bytesaffär mellan Skanska och 
Håbo kommun med avsikten att byta mark för verksamheter mot mark för 
bostäder inom Bålsta tätort. 

Bytesaffären med Skanska bör i ett första steg föregås av att Håbo kommun 
förvärvar del av fastigheten Bista l: 163 av HMAB, inom Dragets 
industriområde. Håbo kommun blir då fastighetsägare i området och 
kommande fastighetsaffärer mellan Skanska och Håbo kommun kan ske 
genom fastighetsreglering och enligt gällande ägardirektiv. 

Den aktuella delen är en ca 15 000 kvm detaljplanerad industrimark. Priset 
är 246.-lkvm. Resterande del av Bista 1:163 överförs från HMAB till Håbo 
kommun genom en fastighetsreglering under 2013. 

Håbo kommun kommer enligt avtalet att betala kostnaderna för 
fastighetsbildning och lagfart. 

Noteras att upprättat köpeavtal, förutsätter kommunstyrelsens godkännande 
för att bli giltigt. 

Lars-Göran Bromander (S) och Christian Ghaemi (MP) deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut. 

Beslutsunderlag 
Köpeavtal Håbo kommun - Håbo Marknads AB 
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-26 
Tjänsteskrivelse 2013-01-21 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 17. 

Kommunstvrelsens hantering av ärendet: 

Lars-Göran Bromander (S), Christian Ghaemi (MP), Göran Eriksson (C) 
och Sven Svanström (Båp) arnnäler jäv (medlemmar i styrelsen för Håbo 
Marknads AB) och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

a\1 
Nr 2013.242 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 18 KS 2013/9 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att förvärva del av fastigheten Bista l: 163 i Dragets 
industriområde från Håbo Marknads AB och i övrigt i enlighet med till 
ärendet hörande köpeavtal. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören att påteckna handlingarna för förvärvet. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.242 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 19 KS 2011/113 

Detaljplan Gransätervägen, Bålsta 1:595 mJI., beslut om samråd 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06 § 33 att ge förvaltningen i 
uppdrag att upprätta fOrslag till detaljplan för Bålsta 1:595, Gransäter, samt 
att detaljplanearbetet bekostas av planbeställaren. PIanområdet omfattar fas
tigheterna Bålsta 1:595-597 och s:9 som är privatägda. Planolmådet är i 
stort obebyggt och ligger i anslutning till Gransätervägen som förbinder om
rådet med Enköpingsvägen. 

Syftet med detaljplanen är att modernisera gällande detaljplan samt ändra 
användning på en del av pianområdet från alhnänt ändamål till bostadsän
damål med friliggande enbostadshus. För pianOlmådet föreslås att minsta 
tomtstorlek är 1000 kvadratmeter, vilket innebär att pianområdet kan styck
as av till högst fyra fastigheter. Det nya området ska anslutas till kommunalt 
vatten- och avloppsnät och en ny utfartsväg till Gransätervägen ingår i plan
förslaget. Då pianområdet ligger cirka 140 meter från E 18 är delar av områ
det bullerpåverkat. Vid nya avstyckningar och vid utbyggnad ställs krav på 
ljudnivån. Bostäderna ska utformas och placeras så att bullerpåverkan från 
omgivningen inte blir skadlig för hälsa och välmående. 

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över
siktsplanen fOr Bålsta tätort 2010 med syftet att förtäta i de centrala delarna 
av Bålsta. Då pianområdet har bra tillgång till kollektivtrafik och är inom 
gång/cykel- avstånd från Bålsta centrum bedöms detaljplanen stämma över
rens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. 

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

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2012-12-05 
Planbeskrivning, daterad 2012-12-14 
Genomförandebeskrivning, daterad 2012-12-20 
Bullerutredning för Åsen-området, Ingemansson Technology, 2004 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 19. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.329 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2011/113 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för 
Gransätervägen, Bålsta 1 :595 m.fl. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013_329 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2011/89 

Beslut om samråd för detaljplaneprogram för Björnbro verk
samhetsområde/Bålsta Logistik, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-05-18 § 61 att föreslå kommun
styrelsen att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplanepro
gram för Björnbro. Detta beslutades av kommunstyrelsen 2011-05-23 § 108. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) ror Bålsta tätort innehåller ett område för ut
veckling av verksamheter, kallat Björnbro, i tätortens nordvästra del. Verk
samhetsområdet sammanfaller med ett förslag till ny vägförbindelse mellan 
Kraftleden och framtida bostadsområden i LastbergetlSkörby i FÖP:n. 

Detaljplaneprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utveckla området 
för verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. Pro
grammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner. 

Området har en areal om ca 200 ha och delas in i tre huvuddelar: A, B och 
C. Ett stort antal fastigheter berörs. hlom område A och B är marken till 
största delen kornmunägd. Inom C-området ägs marken av enskilda eller fö
retag. Större delen av området består av skog och en mindre del av åker. 
Bebyggelsen är sparsam. 

Diagonalt genom området löper Mälarbanan. Ett industrispår som är ansIn
tet till Mälm·banan utgör områdets östra gräns. Industrispåret och en framti
da möjlig ny anslutning till järnvägen/industrispåret gör området potentiellt 
attraktivt för lager- och logistikverksamheter. 

Detaljplaneprogrammets genomförande kommer att medföra betydande mil
jöpåverkan för landskapsbild/stadsbild, natnrrniljö, mark och vatten samt 
hälsa och säkerhet. De närmare konsekvenserna kommer att utredas och be
skrivas i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i de detaljplaner som efter 
avslutat programskede ska tas fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-18 
Detaljplaneprogram Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Logistik, date
rad 2012-12-18 
Karta Planprogram Björnbro verksamhetsområde/Bålsta Logistik, date
rad 2012-12-18 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 20. 

Utskottet tillstyrker förslaget redovisas för samråd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKN1NG Nr 2013.333 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §20 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2011/89 

1. Styrelsen beslutar att upprättat förslag till detaljplaueprogram för Björn
bro verksamhetsområdeiBålsta Logistik ska sändas ut för s31måd enligt 
plau- och bygg lagen 5 kap 11 § (2010:900). 

Beslutsexpediering 
Plauavdelningen 

JUSTERARE. CJ 
~f1f (J1 I yKI 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTfRKNING Nr 2013.333 





HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §22 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/106 

Beslut om planuppdrag för Kvarter nr 3, Logistik Bålsta, Bålsta 
tätort 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23 § 108 att upprätta förslag till de
taljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta i över
ensstämmelse med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bålsta tätort. 

Detaljplaneprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utveckla området 
för verksamheter inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. Pro
grammet ska ligga till grund för kommande detaljplaner. 

Området har en areal om ca 200 ha och delas in i tre huvuddelar, preliminärt 
kallade område A, B och C. Håbo Marknads AB ansvarar på kommunstyrel
sens uppdrag för framtagande av progranl och detaljplaner samt genomfö
randet av exploateringen inom programområdet. Detaljplaneprogrammet av
ses att sändas ut på programsmmåd under första kvartalet 2013. 

I samband med utarbetandet av detaljplaneprogrammet har Håbo Marknads 
AB kontaktats av Kilenkrysset AB som bedriver byggverksamhet och fas
tighetsförvaltning. Inom område A, kvarteret ffi 3 med möjlighet till spåran
slutning har Kilenkrysset anmält intresse av att förvärva ca 25 ha mark för 
att bygga ett cirka 80 000 m2 stort lager. Verksamheten kräver att större de
len av tomten planas av till enjärnn nivå. 

Marken inom området ägs av Håbo Marknads AB (Skörby 5:1) och Håbo 
kommun (Lundby 2: 1). Inga hinder finns mot att redan i nuläget under de
taljplaneprogrammets samrådsremiss påbörja arbetet med att ntarbeta för
slag till den första detaljplanen inom programområdet för Logistik Bålsta. 

Detaljplanens genomförande kommer att medföra betydande miljöpåverkan 
för landskapsbild/stadsbild, natnrrniljö, mark och vatten samt hälsa och sä
kerhet. De närmare konsekvenserna kommer att utredas och beskrivas i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram och inarbetas i de
taljplaueförslaget. 

Håbo Marknads AB önskar en skyndsam handläggning av detaljplanen, vil
ket också ligger i kommunens intresse. Inkomna synpunkter från program
sarmådet och nya krmskaper från de utredningar som måste genomföras ska 
fortlöpande tillföras detaljplanearbetet med målsättningen att detaljplaneför
slaget ska kunna sändas ut på samråd under våren 2013. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.334 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 22 KS 2012/106 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-18 
Karta planområde, daterad 2012-12-18 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 21. 

Utskottet tillstyrker att ett förslag till detaljplan upprättas. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att kommunstyrelsens, vid dagens sanrmanträde, även behandlar ett 
ärende om förvärv av mark i omedelbar anslutning till området som fOreslås 
detaljplaneläggas (KS 2013/§ 16). Lämpliga delar av markförvärvet, ska 
ingå i området fOr detaljplaneläggning, som därigenom utökas. 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan fOr 
Kvarter m 3 Logistik Bålsta, inklusive ett lämpligt område av den ge-
110m byte förvärvade marken. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt plan
förfarande. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013_334 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/104 

Beslut om planuppdrag för Bålsta centrum etapp 2, omfattande 
fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter 

Sammanfattning 
Bristen på bostäder bland ungdomar och äldre gör det angeläget att konnna 
igång med bostadsbyggandet i stations- och centrumnära läge. Ett fortsatt 
genomförande av planprogrannnet för Bålsta Centrum - "från tätort till 
stad" föreslås nu genom att en detaljplan upprättas för etapp 2, som innehål
ler ett stort antal nya bostäder. 

PIanområdet är beläget mellan Mälarbanan och Stockholmsvägen, från Brit
sätervägen i söder, till plangränsen för nya Resecentrum i norr. I planpro
grannnet är bebyggelsen i detta område fördelad över sex nya stadskvarter, 
dvs. kvarter med huskropparna placerade i liv med omgivande gator så att 
skyddade iunergårdar bildas på kvarterens insida. Stadskvarteren har ett 
blandat innehåll, med butiks- och verksarnhetslokaler i bottenvåningarna 
och bostäder och kontor i de övre våningsplanen. En utbyggnad av detta 
omTåde enligt planprogrannnet beräknas med 5-våningshus ge ca 500 nya 
bostäder samt 3600 kvm butiks- och verksarnhetslokaler. 

PIanområdet innefattar 3,5 ha och utgörs av fastigheterna Väppeby 7:9, 
7:49,7:51,7:57,11:1 som ägs av Håbo Kommun samt del av Väppeby 5:1 
>3 del av Eneby 140:2 som ägs av Håbo Fastighets AB. 

Den centrala marken är idag lågt utnyttjad. Detaljplan saknas och större de
len av området utgörs aven tallskog som mestadels är igenvuxen med sly 
och buskar. Vid Stockholmsvägen finns pendlarparkeringar sanlt några av 
konnnunen ägda byggnader som bland 31mat imlehåller Club Myran och 
Talltorps förskola. Den låga bebyggelsen är generellt i dåligt skick och sak
nar bevar311devärden. 

Förslaget till ny detaljplan är förenligt med den Fördjupade Översiktsplanen 
för Bålsta tätOli, samt Planprogrannnet för Bålsta Centrum - från tätort till 
stad. 

Den föreslagna detaljplanen måste upprättas med normalt planförfar311de 
pga. av dess omfattning och påverkan. Planarbetet uppskattas kosta omkring 
200000 kr. Kostnaderna för planarbete och därtill till konnnande utredning
ar föreslås finansieras genom markförsäljning. Ett driftprojekt konnner att 
upprättas för ändamålet. 

Vid en effektiv planprocess förväntas detaljpl311en kunna antas under vin
tern 2014-2015. 

JUSTERARE ~ 

jftf\ 4\ \ ~K\ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.341 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §23 

Utskottet tillstyrker planuppdraget. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/104 

- Karta över föreslaget pianområde, daterad 2012-12-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Bålsta Centrum etapp 2. 

2. Styrelsen beslutar att detaljplanearbetet bekostas av genom markförsälj
mng. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.341 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§ 24 KS 2011/88 

Plan program för del av Bålstaåsen och grustaget - program
uppdrag 

Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort föreslår att Åsleden för
längs med en anslutning till Bålsta centrum och en anslutning mot Dragets 
industriområde. Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-23, § 109 att ge för
valtningen i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för Åsledens för
längning. 

Målet med den nya väglänken är att komplettera det befIntliga vägnätet och 
avlasta en del av trafIken på Stockholmsvägen. För att Ås1eden ska kuuna 
byggas behövs en detaljplan tas fram för vägen. 

En fInansiering av detaljplanen och vägutbyggnaden kan vara genom bostä
der. I detaljplanearbetet kan därför möjligheter till bostäder utredas, till ex
empel i något område i Bålstaåsens utkant eller i närheten av den nya vägen. 

Eftersom bostäder intill Åsledens förlängning eller i Bålstaåsens kanter inte 
har stöd i den fördjupade översiktsplanen bedöms det vara lämpligt att en 
detaljplan föregås av ett planprogram. 

Inom planprogrannnets uppdrag för Åsledens förlängning har en vägstudie, 
2012-10-10, tagits fram som baseras på den vägsträckning som föreslagits i 
den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort. Utredningen drar slutsatsen 
att de negativa effekternaJkostnaderna är stöne än de mervärden som ut
byggnaden av Åsledens förlängning skapar. Alternativa vägsträckningar för 
Åsledens förlängning bör dfumed utredas i området. 

Parallellt med planprogrammet för Åsleden pågår ett arbete med att utreda 
vilka områden av Bålstaåsen som är lämpligt för kommunalt natuneservat. 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2011-04-06, § 44 att uppdra till för
valtningen att fortsatt utreda möjligheterna för att bevara Bålstaåsen som na
turreservat under mandat perioden 2011-2014. Åsledens förlängning påver
kas till stor del av vilket område som föreslås som kommunalt natuneservat. 

Grustaget vid Bålstaåsen kan även komma att påverka förlängningen av ÅS
leden. Täkttillståndet för grustaget är tidsbegränsat och löper ut den 31 de
cember 2017. Därmed aktualiseras även frågeställningen om vilka delar av 
grustaget som ska återställas alternativt utvecklas. 

I och med de olika intressen som fInns i Bålstaåsen bör ett samlat grepp tas 
för att utreda framtida markanvändning för området. För att på så vis sam
ordna Åsledens förlängning med utredningen om möjligheten att bevara 
Bålstaåsen. Att utreda området i sin helhet är även intressant i och med att 
täkttillståndet för grustaget vid Bålstaåsen relativt snart löper ut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.342 



"" w HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 24 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2011/88 

Uppdraget om planprogram fur Åsleden föreslås därmed avslutas och ersät
tas med nytt uppdrag om planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. 
Tanken med planprogrannnet är att studera möjliga områden för bebyggelse 
i utkanten av Bålstaåsen eller i närheten av den nya vägen för att finansiera 
Åsledens förlängning och utöka skyddet för bevarande av delar av Bålsta
åsen. 

Syftet med planprogrannnet är att i ett tidigt skede klargöra förutsättningar 
och eventuella begränsningar för området och därigenom bredda kommu
nens beslutsunderlag. Planprogrannnet kan vara aven enkel art som syftar 
till att uppnå en tidig dialog via ett tidigt samråd för att ge berörda parter 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-12-21 
Karta över området, daterad 2012-12-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 23 
Vägstudie Åsledens förlängning, Ramböll, daterad 2012-10-10. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avsluta uppdraget om planprogram för Åsleden. 

2. Styrelsen beslutar att ge förvaltuingen i uppdrag att ta fram förslag till 
planprogram fur del av Bålstaåsen och grustaget. Kunskapsunderlag från 
planprogrammet för Åsleden och utredningen om naturreservat för Bål
staåsen skall inarbetas i planprogranunet. 

3. Styrelsen beslutar föreslå miljö- och tekniknämnden att samordna upp
draget om naturreservat för Bålstaåsen med kommunstyrelsens uppdrag 
om planprogram för del av Bålstaåsen och grustaget. 

4. Styrelsen beslutar att planprogrammet finansieras genom framtida ex
ploatering i området. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Miljö- och tekniknänmden 

JUSTERARE. te;: 
JgMfA I frJ 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-02-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 25 KS 2012/103 

Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård 
samt dels för egenavgift för färdtjänst 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår blaud annat följaude 
förslag: 

• Taxau får fotvård fåreslås höjas med 40 kronor per behaudling, från 320 
kronor till 360 kronor. Beräknad intäktsökning: 140 tkr. 

• Taxau får hemsjukvård föreslås höjas med 100 kronor per månad, från 
200 kronor till 300 kronor. Beräknad intäktsökning: 60 tkr. 

• Lägsta egenavgiften för färdtjänst fåreslås höjas med 10 kronor per resa, 
från 25 kronor till 35 kronor. Beräknad intäktsökning: 20 tkr. 

Total beräknad ökning av intäkter: 220 tkr 

Nämndens beslutsunderlag 
Intembudget år 2013, nr 2012.2700. 
Mål, strategier och nyckelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700 

Nämndens beslut 

l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedau avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. 

Taxa för fotvård höjs med 40 kronor per behaudling till 360 kronor. 
- Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 kronor. 

Lägsta egenavgift höjs får färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125 
Tjänsteskrivelse 2012-12-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 24. 

Utskottet tillstyrker nämndens fårslag till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/103 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att taxan för fotvård höjs med 40 kronor per be
handling till 360 kronor. 

2. Fullmäktige beslutar att taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per 
månad till 300 kronor. 

3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 
kronor till 35 kronor. 

4. Fullmäktige beslutar att de förändrade taxorna gäller från och med 
2013-03-01 och tills vidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE ~ 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 26 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2010/111 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
(1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001 :45) 

Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar i beslut 2012-11-06, § 113, en sammanställning 
över av nämnden beslutade gynnande men ej verkställda beslut. Av redovis
ningen framgår att kommunen per den 18 september 2012 har totalt 14 be
slut som inte har verkställts. Besluten fördelas på beslut om permanent bo
stad samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpas
sad bostad för vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanställning i beslut 2012-11-06, § 113. 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-01-22, § 25. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,346 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 27 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-02-04 

KS 2012/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunala handikapprådet, KHR, -
kommunstyrelsens representant i rådet 

Sammanfattning 
En vakans föreligger gällande kommunstyrelsens representant i kommunala 
handikapprådet. Föreslås att ny representant utses bland kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-02-03-01-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att utse Carina Lund (M) till kommunstyrelsens repre
sentant i kommunala handikapprådet, KHR; för resterande del av inne
varande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
KHR c/o Jonas Eliasson, kommunkansliet 
Löne- K. Petersson 
Matrikel 
Webbplats 

JUSTERARE ~ 

JtfflOi I r11 
\ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 28 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-02-04 

En fOrfrågan föreligger om möjligheten att avstycka ett markområde från 
den kommunägda fastigheten Väppeby 6: 1 i närheten av Abergs Musewn. 
Detta för bostadsproduktion. Olmådet är detaljplanelagt. 

Fråga ställs om vad som händer med markområdet som var aktuellt för eta
bleringen av Skipark 360. Av redovisningen framgår att planläggningen av 
området hela tiden varit inriktad dels mot skidanläggningen och dels mot 
industri- och affårsmark. En etablering aven skidanläggning är inte längre 
aktuell så planläggningsprocessen är nu helt inriktad mot att området ska 
upplåtas för bostads- och verksamhetsändamåL 

Inbrottet den 19/20 januari 2013, uppmärksanunas. 

Noteras att en utredning pågår innebärande möjligheter att utveckla "Bålsta
polarnas" verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare deltar sedan en tid 
tillbaka i ett försök med digitala sanunanträdeshandlingar. Försöket ska ut
värderas under våren 2013. I utredningen ska möjligheten att utöka hanter
ingen av digitala handlingar till samtliga ledamöter och ersättare i kommun
styrelsen belysas. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar infonnationen. 
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