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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

2013-09-02, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör dock ej § 121. § 126, §§ 128-130, Werner 
Schubert (S) tjänstgör § 121. § 126, §§128-130 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), frånvclJ."ande, Sven Svanström (Båp) tjänstgör 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 

Werner Schubert (S), närvarande, tjänstgör § 121. § 126, §§128-130 
Leif Lindqvist (V), närvarande undantaget § 128, § 131, § 132, § 134-136 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
Marie Nordberg (MP), närvarande 
Cecilia Liden (M), närvarande 
Joachim Westerlund (M), ej närvarnade 
Anders Persson (FP), närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
J onas Eliasson, tf. kanslichef 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, §§ 125-126, §§ 131-132 
Cristin Ulvsbäck-Lindh, planchef, §§ 121-123 
Märit Olofsson-Nääs, planarkitekt § 125 
PauIina Cifuentes-Vargas, pIanakriktekt, § § 121-123 
Fredrik Hohngren, planerare, §§ 131-132 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Håkan Welin (FP) och Eva Staake (S) 

2013-09-1] , -kommunkansliet, kOllllllunhuset, Bålsta 

§§ 106-136-00 

§ 116, kl. 13.30-13.45 

-----_.,. .. -._-----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Protokollet är justerat. Justeringen h81" tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-09-02 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 106 GodkäImande av dagordningen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

§ 107 Fyllnadsval dels till Mälardalsrådets kultumtskott och dels till rådets näringslivs- och 
FOU-utskott 

§ 108 Information från kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt från ekonomi
chefen 

§ 109 Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-02 

§ 110 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 111 Redovisning av aktuella protokoll 

§ 112 Redovisning av berett medborgarförslag om imättande av natulTeservat i Hummel
daVÖsterkvarn, Skokloster 

§ 113 Redovisning av berett medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffektivi
sera sina fastigheter med hjälp av lokala hantverkare 

§ 114 Redovisning av beredningen av medborgarförslag om imättande aven hundrastgård inom 
Bålsta tätort 

§ 115 Redovisning av beredd motion om införande av system med politiska lärlingar, motionär: 
Tomas Alm (FP) 

§ 116 Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, 
motionär Anders Nilfj ord (FP) 

§ 117 SocialnäInndens redovisning av ej verkställda gymlande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 
Sol 

§ 118 Beslut om imättandet av ett arbetsutskott till kommunala handikapprådet, KHR 

§ 119 Förslag till uppföljning av verkställighet 

§ 120 Beslut om ny delegationsordningen för kommunstyrelsen, att gälla från och med 2013-10-
O l och tills vidare 

§ 121 Beslut om utställning av förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bål
sta 1 :614 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län 

§ 122 Beslut om sarmåd av förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., 
Kalkstensvägen. Bålsta tätOli 

§ 123 Beslut om godkäImande av samrådsredogörelse för Kvarter m 3 Logistik Bålsta, omfat-

SIGNATUR 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

tande del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m. fl., Bålsta tätort 

§ 124 Information inför kommunfullmäktiges ställningstag811de 2013-09-23 till kommunstyrel
sens förslag om försäljning av Kvarter nr 3, Bålsta Logistik, Bålsta tätort 

§ 125 Pågående utvecldingsarbetetför Bålsta centrum - lägesrapport 

§ 126 Beslut om godkännande av årsredovisning för 2012 - Stiftelsen Socials81nfond 

§ 127 Beslut om godkännande av årsredovisningen för 2012 - Stiftelsen Skols81nfond 

§ 128 Förslag om kOlllinunal borgen för bostadsrättsföreningen Väppeby 2, org nr 769611-3799 

§ 129 Beslut om attesträtt - år 2013 

§ 130 Förslag till investeringsbudget för år 2014 sant med pl811 för perioden 2015-2016 

§ 131 Beslut om tematiskt tillägg till översiktspl811en för landsbygdsutveckling i str811dnära lä
gen 

§ 132 Beslut om yttr811de över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län - re-. . 
lllissverSlOn 

§ 133 Beslut om utökat användande av läsplattor för h811tering av kommunstyrelsens S81llinan
trädeshandlingar 

§ 134 Förslag till dels till justerade valdistrikt och dels till namn på distrikten - inför de kom
mande valen år 2014 

§ 135 Beslut om upplägg av medborgardialog om Möjligheternas hus 

§ 136 Förslag till regler för kulturstipendium i Håbo kommun 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 106-

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

Ordföranden föreslår att ärendelistan för dagens sammanträde kompletteras 
med ett ärende om fyllnadsval till vissa av Mälardalsrådes utskott. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista för dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd dagordning tillsan1lnans med av 
ordföranden föreslagen komplettering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2359 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/10 

Fyllnadsval dels till Mälardalsrådets kulturutskott och dels till 
rådets näringslivs- och FOU-utskott 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen utsåg 2013-04-08, § 75, Werner Schubert (S), att ingå i 
rådets kultul1ltskott. Vid dagens sammanträde avsäger sig Schubert muntligt 
uppdraget. 

Föreslås att Werner Schubert (S) ersätter Gunilla Edwerts (S) i rådets när
ingslivs- och FOU-utskott. 

Föreslås att Leif Hagelin (S) ersätter Werner Schubert (S) i rådets kultur
utskott. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner Schuberts (S) avsägelse från uppdraget som leda
mot i rådets kultumtskott. 

2. Styrelsen beslutar att Werner Schubert (S) ersätter Gunilla Edwelis (S) i 
rådets näringslivs- och FOU-utskott, för resterande del av innevarande 
mandatperiod. 

3. Styrelsen beslutar att Leif Hagelin (S) ersätter Werner Schubert (S) i rå
dets kulturutskott, för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Bes I utsexped ieri ng 
Valda 
MatrikeVWalda 
Löne- Karin Petersson 
Mälardalsrådet (kopia av beslut samt kontaktuppgifter för de valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2404 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 108 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/5 

Information från kommunstyrelsens ordförande, kommundirek
tören samt från ekonomichefen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar följande: 

Ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde planeras till 2013-10-08, kl. 
13.00 för behandling av bland annat samrådet med företrädare för DL inför 
kommande trafikperiod. 

I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-25, kl. 17.00, 
kommer ett S81llill811träde med styrelsens arbetsutskott att hållas med start 
kl. 16.00. Det sen81"e för behandling av ärende om Logistik Bålsta. 

Kommundirektören redovisar följande: 

Personalrekryteringar av chefs funktionärer pågår för närvarande med till
sättning under hösten 2013, gällande: 

Förvaltningschef - blivande förvaltningen för tillstålldsnärnndens verks81n
heter. 

Avdelningschef för fritids- livsmiljöavdelningen inom kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Ekonomichefen redovisar följande: 

Den senaste skatteintäktsprognosen för år 2013 vis81" på oförändrad nivå 
jämföli med tidigare prognoser. 

Förhandlingar pågår mellan kommunen och försäkringsbolaget om ersätt
ning till kommunen för nerbrunnen förskola i Skokloster. 

Tidigare tvist mellan kommunen och Kraft och Kultur om betalning för le
vererad med ej fakturerad el till kommunhuset är löst genom att partema 
enats om förlikning. Förlikningsuppgörelsen är ekonomiskt fördelaktigt för 
kOlllinunen. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera infonnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2410 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-09-02 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in
kommit till kommunen och som kan vara av intresse får ledamätema i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sa111manstälhung av amnälningsärenden, 2013-08-01 

- Tjänsteskrivelse 2013-08-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

'"'(jlI6(4 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2360 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 110 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2013-01-31 - 2013-07-31, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
f) KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2013-01-31 - 2013-07-23 . 
., Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-04-04 - 2013-07-17 . 
., Skolförvaltningen, perioden 2013-04-10 - 2013-07-1 l. 
III Socialförvaltningen, perioden 2013-04-10 - 2013-07-31. 
III Bildningsförvaltningen, perioden 2013-02-13 - 2013-06-28. 

Enskilda beslut 
., Förordnande som förvaltningschefför socialförvaltningen 2013-04-30-

2013-05-03, kommundirektör Per Kjellander, daterad 2013-02-28. 

l) Förordnande som rorvaltningschef för socialrorvaltningen under perio
den 2013-07-01 - 2013-07-12, kommundirektör Per Kjellander, daterad 
2013-06-13. 

o Förordnande som förvaltningschef ror socialförvaltningen under perio
den 2013-07-15 - 2013-07-19, kommundirektör Per Kjellander, daterad 
2013 -06-13. 

!il Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under perio
den 2013-07-22 - 2013-08-02, kommundirektör Per Kjellander, daterad 
2013-06-13. 

" Förordnande som förvaltningschef ror miljö- och teknikförvaltningen 
under perioden 8 juli - 14 juli 2013, kommunalråd Agneta Häggiund, 
daterad 2013-06-10. 

f) Förordnande som rorvaltningschefför milj ö- och teknikförvaltningen 
under perioden 1 juli -7 juli 2013, 15 juli - 21 juli 2013 samt 5 augusti 
- 11 augusti 2013, konnnundirektör Per Kjellander, daterad 2013-06-10. 

" Förordnande som kommU11direktör under SOlmnaren 2013, kommundi
rektör Per Kjellander, daterad 2013-06-05. 

eJ Förordnande tf förvaltningschefer bildningsförvaltningen och skolför
valtningen under perioden 2013-06-24 - 2013-07-12 samt 2013-07-22-
2013-07-26, kOlmnundirektör Per Kjellander, daterad 2013-06-20. 

!il Förordnande som personalchef under perioden 2013-06-20 - 2013-07-
21 samt perioden 2013-07-29 - 2013-08-11, kommundirektör Per Kjel
l811der, daterad 2013-06-20. 

" Vidaredelegation avseende att föra Håbo konnnuns talan i ledningsrätts
ärende C12363 hos Lantmäteriet. Vid81:edelegation till VA-ingenjör Ma
rika Hanson, utvecklings chef Klas Ljungberg, daterad 2013-04-05. 

I """ ""'0 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2241 



HÅBO' 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datltm 

2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 110 KS 2012/6 

et Vidaredelegation avseende rätten att föra kommunens talan i ärenden Va 
125/13 hos Statens VA-nämnd. Vidaredelegation till VA-ingenjör Mari
ka Hanson, kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund, daterad 
2013-06-24. 

et Beslut om avstängning från tjänsteutövning, tfförvaltningschef skolför
valtningen Lennart Eriksson, daterad 2013-06-27. 

8 Överenskommelse angående avslut av anställning, Tf förvaltningschef 
Lennart Eriksson, daterad 2013-07-08. 

o Anslutning till SKI:s ramavtal park- och lekmaterial2012 - barnvagnar, 
upphandlings chef Gudrun Lind, daterad 2013-05-14. 

et Förlängning av till SKI:s ramavtal Litteratur 2010, upphandlingschef 
Gudrun Lind, daterad 2013-05-16. 

o Avslag på begäran om att få ta del av allmän handling, upphandlings
chefGudrun Lind, daterad 2013-06-13. 

et Beslut om att anta anbud i kommunövergripande ramavtalsupphandling 
avseende el-arbeten, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013 -07-
30. 

et Beslut att delta i Kanunarkollegiets upphandling avseende Kort för iden
tifiering och behörighetskontroll, ärende11lumner 96-22-2013, upphand
lingschef Gudrun Lind. Daterad 2013-07-31. 

Föreningsbidrag 2013 
Bidrag har tilldelats för nedanstående ändamål. Se bifogad lista för att ta del 
av enskilda beslut. 

II Bidrag till studieförbunden 2013/58, Åsa Eriksson. 

II Aktivitetsbidrag 2012/66, Bengt Bergström. 

o Bidrag till pensionärs och handikapp föreningar 2013/68, Bengt Berg
ström. 

II Bidrag till kulturföreningar 2013/67, Åsa Eriksson. 

o Lokalbidrag och driftsbidrag 2013/69, Bengt Bergström. 

Protokoll 
II Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-07. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-02. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

CIf I 

Nr 2013.2241 



t-~AB:O 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § '110 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-b9'·02 

KS 2012/6 

, / 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna 

... _---'--'-Vf--' -. ._. __ . -'l--' 
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Nr 2013.2241 



HÅBO 
KOMMUr\J 

Kommunstyrelsen 

KS § 111 

Redovisning av aktuella protok«;>1I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Dat1.lm 

2013-09-02 

KS 2013/13 

Föreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet, kommunala 
pensionärsrådet, Håbohus AB, och Håbo Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-04-24. 
Protokoll från bolagsstämma Håbohus AB, 2013-04-24. 
Protokoll från styrelsemöte Håbohus AB, 2013-04-24. 
Protokoll från styrelsemöte Håbohus AB, 2013-05-30. 
Protokoll från styrelsemöte Håbo Marknads AB, 2013-06-1 l. 
Protokoll från kommU11ala pensionärsrådet, 2013-05-16 
Protokoll från kommunala handikapprådet, 2013-05-30 
Tjänsteskrivelse 2013-08-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar minnesanteckningar och protokoll som delgivna. 

--------_._._-------------_.,..--.. _--_.------.......,..-_._-_. __ ._-----------
SIGNATUR U-rDRAGSRESTYflKNING Nr 2013.2361 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/2 

Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av na
turreservat i HummeldallÖsterkvarn, Skokloster 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett område vid HummeldallÖsterkvarn inrättas 
som naturreservat. Det föreslagna området gränsar mot Mälaren. 

Fullmäktige överlämnade 2013-03-25 förslaget till rniljö- och tekniknämn
den för beredning. 

Av näJ.nndens yttrande över förslaget 2013-05-06, § 50, framgår bland mmat 
följande i sammanfattning: 

Det föreslagna området sträcker sig ca l km utmed Skoklosters östra strand
område från Österkvarn i norr till Hummeldal i söder. Hela området omfat
tas idag av gällmlde detaljplaner som båda har liknmlde parkbestämmelser 
för området. 

För den södra delen av området, kOlTIlller troligen inte detta plmllörhållmlde 
att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av området är föremål för 
ett nytt förslag till nyexploatering i sambmld med projektet Skokloster 
Udde etapp l. För båda områdena gäller idag av länsstyrelsen beslutat för
ordnande enligt 113 § gmnla byggnadslagen som ilmebär att all mark som i 
detaljplanen är allmän platsmark (vilket parkmark är) inte får privatiseras el
ler exploateras. 

Om någon av planerna ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskyddsbestämmelser med 100 meter från strandlilljen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kOlnnlUnen upphävas genom en plan
bestämmelse men då måste det fIn11as särskilda skäl för det och samtidigt 
ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsammans med de na
turinventeringm' som gjOli i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen år 2011) smnt det allmäJ.ma in
tresset för det rörliga friluftslivet i Olmådet är det inte san110likt att ett reser
vat behöver bildas för att skydda naturen i området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestämmelser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kOlmnunens naturvårdsplan och i det om
råde som förslagsställm'en anser bör bli naturreservat films det två utpekade 
områden som klassats som klass III (högt naturväJ.'de), 

Närnnden föreslår att medborgm'förslaget avslås, 

SIGNATUR 'UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2239 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 

Beslutsunderlag 
Medborgarforslag, daterat 2013-01-0 l. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/2 

Miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-05-06, § 50 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 89. 

Utskottet tillstyrker nämndens avslagsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknänmdens ut
redning och avslagsförslag, att avslå medborgarforslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2239 



HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/57 

Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera små
husägare att energieffektivisera sina fastigheter" 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet aven energieffektiviserings
kampanj , riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

l. Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenö
rer samt finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska lemma er
hålla förmånliga erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att 
minska energianvändandet i bostadshus. 

2. Infol1nera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbju
danden. 

Kommunstyrelsekansliets beredning 
Inom energirådgivningsområdet samverkar Håbo kommun idag med 27 
kommuner i Stockholmsregionen. Verksamheten samordnas av KSL, 
Kommunförbundet Stockholms län och består av gemensam telefomådgiv
ning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade 
till olika målgrupper. Rådgivningen är både op8.liisk och kostnadsfri och 
riktas till invånare, företag och organisationer. 
Håbo kommun bedriver också egna informationsinsatser inom ranlen för bi
draget. För energirådgivningsarbetet erhåller Håbo kOlllinun stöd från ener
gimyndigheten. 

I medborgarförslaget föreslås att Håbo kommun kompletterar sin rådgiv8.l1de 
roll inom energieffektiviseringsområdet, med att även aktivt förhandla :6:am 
och fÖ1111edla energieffektiviseringslösningar till småhusägare inom kom
munen. 

Enligt 2 § i förordningen om bidrag till kommunal energi- och klimatråd
givning (1997:1322), så ska energi- och klimatrådgivningen organiseras så 
att "op8.liiskhet och frihet fr·ån kOlllinersiella intressen g8.l·anteras". Detta in
nebär att bidraget inte får användas vid finansiering av ett projekt av den ka
raktären som förslaget föreslår. 

Vidare gör k8.l1sliet bedömningen att kompetensen för att driva ett sådant 
projekt inte finns att tillgå inom den kOlllinunala förvaltningsorganisationen, 
vilket sannolikt innebär ett behov av extem konsulthjälp eller en extern pro
jektledare. 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 113 KS 2012/57 

Kansli menar att ett sådant förfarande inte ligger inom ramen för den all
männa kommunala kompetensen. Det är också tveksamt huruvida ett sådant 
förfarande är förenligt med gällande konkurrenslagstiftning. 

Håbo kommun har många andra möjligheter till att påverka och förbättra 
energikonsumtionen inom kommunen och minska koldioxidutsläppen. 
Kommunen kan med stöd av plan- och bygglagen samt miljöbalken påverka 
och styra hur markonll'åden får användas och vilka förutsättningar som ska 
uppfyllas vid byggnadsprojekt. 

Kommunen kan även i sin långsiktiga saniliällsplanering verka för att ändli
ga resurser utnyttjas på ett fömuftigt sätt och att utnyttjandet av fåmybara 
resurser ökar. 

Även inom ramen för det traditionella energirådgivningsarbetet så har 
kOl11lnunen möjlighet att genomföra olika kampanjer riktade till alhnänhe
ten. Detta har genomförts bland annat i samband med kOl11lnunens miljö
vecka. 

För åtgärder för energieffektivisering av småhus, kan fastighetsägaren ge
nom rot-avdrag och däImed genom viss skattereduktion, sänka kostanden 
för sådana åtgärder. 

Kommunstyrelsens gör bedöl11llingen att det är som rådgivande funktion och 
som samhällsplaneraTe som Håbo kommun ska utveckla och bedriva sitt 
energieffektiviseringsarbete. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-05-03 
KF beslut § 592012-06-11 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 90. 

Utskottet tillstyrker förvalnlingens avslagsförslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till redovisad utredning, att avslå 
medborgarförslaget. 
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2013-09-02 

KS 2012/35 

Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättan
de aven hundrastgård inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att an
lägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009 och det 
tredje inkom i december 2011. Fullmäktige har överlämnat de tre förslagen 
till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Nämnden redovisar i sin senaste behandling av ärendet 2013-05-06, § 48, att 
150000 kr är reserverad i nämndens budget för år 2013 för att ordna en 
stängslad rastgård, tillsalmnan med viss kringutrustning. Om rastgården 
uppförs på en yta mellan Gröna Dalenskolan och koloniOlmådet, tillkommer 
en årlig driftkostnad för anläggningen på ca 45 000 kr. Under ärendets be
redning har fråga aktualiserats om anläggningens drift skulle kunna utföras 
aven ideell förening, något som kOlmnunstyrelsen och milj ö- och teknik
nämnden uppmärksammats. 

Nämnden beslutar vid samma tillfälle att nämnden ger förvaltningen i upp
drag att uppföra en hundrastgård på nämnd plats, under förutsättning att en 
förening bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag behandlat av fulhnäktige 2009-09-28, § 79 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 82 
Medborgarförslag behandlat av fulhnäktige 2011-12-19, § 138 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-10-01, § 92 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-08-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 91. 

Utskottet tillstyrker nålmldens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet 
aven hundrastgård genom att uppdra till miljö- och tekniknämnden att 
uppföra en hundrastgård i enlighet med nämndens redovisning 
2013-05-06, § 48. Detta förutsatt att en förening bildas för skötsel av an
läggningen. 
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2013-09-02 

KS 2012/38 

Redovisning av beredd motion om införande av system med po
litiska lärlingar, motionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-03-26 § 36, att remittera inkommen motion om 
införande av system med politiska lärlingar till demokratiberedningen fOr 
beredning. 

Av motionen framgår fOljande i sin helhet. "Att ta på sig ett politiskt upp
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli
tiker är för många ett stort steg. andra kommuner har man prövat lärlings
platser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel
verk från en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive paJ.ii att verka saJ.ntidigt 
inom den kommunal politiska aJ.·enan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenhet för nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna. 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kaJ.l rymmas inom re
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlings
platser för politiker." 

Till motionen finns ett förslag med ett antal punkter gällaJ.lde ett förslag till 
regler för politiska lärlingar. Av förslaget fraJ.llgår bland annat förslag till 
tidsbegränsning av uppdraget, ersättning för "uppdraget" med mera. 

Kansliets beredning 
I saJ.nbaJ.ld med att fullmäktige 2013-04-22, § 27, aJ.ltOg förslaget om en ny 
politisk orgaJ.llsation så tillsattes även en tillfällig beredning, bestående av 
gruppledarna för saJ.nliga paJ.iier i fullmäktige, med uppdrag att senast i maj 
2014 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på: antalet ledaJ.nöter 
och ersättare i nämnder och styrelser, införande av oppositionsråd och 
arvoden till förtroendevalda. 

Vid ett eventuellt inrättande av ett system med politiska lärlingar så behöver 
kommunen bland aJ.1llat fundera över hur lärlingarna ska utses, och vilken 
typ av ersättningsnivå som ska utgå till dem. 

I och med att frågan om inrättandet av ett system med politiska lärlingar till 
mångt och mycket haJ.ldlar om att fIl1l1a nya vägar för att underlätta för med
borgaJ.·e i kommunen att engagera sig politiskt, så menar Kansliet att for
merna för detta också bör diskuteras och beredas politiskt. Kansliet föreslår 
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därför att den tillfälliga beredningen får ett kompletterande uppdrag att be
reda motionen och återkomma med förlag senast i maj 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2012-03-21 
Fullmäktiges beslut 2012-03-26, § 36 
Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 
Tjänsteskrivelse 2013-05-30 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-08-20, § 92. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut att remittera motionen 
till demokratiberedningen. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till den tillfälliga beredningen, med upp
drag om att redovisa förslag på: antalet ledamöter och ersättare i nämn
der med mera, inför den kommande mandatperioden, att bereda motio
nen och återkomma till fullmäktige ett fårslag senast maj 2014. 
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Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämllden för be
redning. Av nämndes beredning av ärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning följ ande: 

Billigt skollagen ska bam från och med ett års ålder till föräldrar som är ar
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre tilmnar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Motionären föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 
tilmnar i veckan året runt eller 25 tilmnar i veckan under skolveckor. Detta 
innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. sport- och 
påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att bamen är hemma 7 
veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade kostnader för 
förskoloma och därigenom inte heller för kOlmnunen. 

Motionären föreslår att fullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att införa 
möjlighet till 25 tilnmars vistelsetid i förskolan för bmn till föräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med hänvisning till att ett infö
rande av denna möjlighet bedöms komma att påverka verksamhetens kvali
tet negativt samt medföra ökande kostnader med ca. 160 000 kr/år dels för 
tillkommande personal och dels för ökade kostnader för måltider. Nfumlden 
anför vidare följmlde: "Motionärens förslag kml vara en god ide när bm·n
gruppemas storlek minskats och när förskoleverksarnhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltnillgens illställning att de insatser som bör priOliteras i förskole
verksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet." 

Nämndens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera
des till nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott för redovisning av fak
tiska kostnader med mera för ett genomförmlde av motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3 
Skolnämndens beslut 2013-05-06, § 39 
Tjfulsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 93. 

Utskottet överlämnm· ärendet till styrelsen utan eget förslag till beslut. 
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Agneta Häggiund (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut med föl
jande tillägg: 

Föräldralediga och/eller arbetslösa föräldrar ges möjlighet att välja mellan 
15 till 25 timmars vistelsetid för barn i förskola. Möjligheten ska gälla under 
hela året. 

Ajournering mellan kl. 13.30-13.45. 

Göran Eriksson (C) med instämmande från Carina Lund (M) yrkar bifall till 
motionens förslag umebärande att möjlig vistelsetid utökas till maximalt 25 
tin1illar/vecka under skoltid, sport- och påsklov m. fl. lov undantaget. Under 
sommarlovet erbjuds u1gen omsorg under sju veckor. Möjligheten till ut
ökad vistelsetid ska även gälla för barn till arbetslösa föräldrar. 

Noteras skolnäJ.m1dens avslagsförslag till utökad vistelsetid. 

Omröstning 
Ordföranden noterar att tre förslag till beslut föreligger och f111l1er efter sty
relsens prövning av de tre förslagen, att styrelsen beslutar i enlighet med 
Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Noteras att Håkan Welin (FP) inte deltar i den del av beslutet som gäller 
Hägglunds (S) och Lunds (M) m.fl. respektive tilläggsyrkande. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Bjöm Allskog (M), Fred 
Rydberg (KD) och Göran Eriksson (C), till fönnån för Lunds (M) och 
Erikssons (C) yrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att föräldralediga och/eller arbetslösa föräldrar kan 
välja upp till 25 timmars vistelsetidJvecka får bam i förskola. Valmöj
ligheten ska gälla under hela året. 
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Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
enligt 9 § LSS och 4 kap Sol 

Sammanfattning 
Socialnämnderna är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade in
satser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) el
ler enligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden ska också på motsv81'ande sätt rapportera om en insats har 
avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kOlmuunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kOlmuunen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Av socialnfumldens redovisning 2013-06-11, § 52, fr81ngår följ811de: 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Håbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rappOlierats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. S8llltliga dessa är enligt LSS, 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller 81man sfu'
skilt 811passad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det S81nman
lagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid, 

Två av dem önskar inte bostad för tillfället, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kort, Resterande fyra av dem har uppgett att de avvalctar 
nytt gmppboende i Håbo kommun och önskar dessförinnan inte bli erbjuden 
annan verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rappOlierade även i 
tidigare kvartal. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen fu' 
avslutat, då klient återtagit sin ansök811, 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende perm811ent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har s8llltliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut fu' avslutat då klient avlidit och rester811de fem är verkställda, Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya äld
reboendet Solfulgen, 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Socialförvaltningens kommentar 
S8llliu81uattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast fu' biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte h81' verkställts inom 
rimlig tid. 
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Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är där
får fortsatt en viktig del av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 2013-
20i5. 

I nuläget finns inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommuns nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Nämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige och konlffiU
nens reVlSOl'er. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-06-11, § 52 
Tjänsteskivelse 2013-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 94. 

Utskottet överlfumlar redovisningen till styrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 
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Beslut om inrättandet av ett arbetsutskott till kommunala handi
kapprådet, KHR 

Sammanfattning 
Det kommunala handikapprådet har i en framställan inkommen 2012.,12-28 
efterfrågat en förändring av rådets reglemente som möjliggör ett inrättande 
av ett arbetsutskott inom rådet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2013-01-22, § 9 att uppdra till kOllununstyrelsens förvaltning att utreda frå
gm10m imätt811det av ett arbetsutskott och utifrån resultatet återkomma med 
förslag om f011satt h811tering. 

Korrununstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning där rådets behov 
av ett arbetsutskott utvärderats och vägts mot den ekonomiska kostnad som 
im"ättandet av ett arbetsutskott skulle innebära för Håbo korrunun. 

Kommunkansliets bedömning 
Vid bedömning av handikapprådets behov av ett arbetsutskott i förhållande 
till de ekonomiska kostnaderna som detta skulle innebära för Håbo kom
mun, gör kommunkansliet bedömningen att rådets behov är överväg811de. 
De främsta anledning81"11a till att denna bedömning görs är för att förbättra 
rådets möjligheter till infonnation och påverkan. 

Korrununkansliet föreslår att fem personer finns representerade i ett 81"bets
utskott. Dessa personer skulle kunna bestå av handikapprådets ordförande, 
vice ordförande s81nt tre personer som representerm" både handikapprådet 
och HSO. KOllununkansliet föreslår att bestänunelserna om arbetsutskott in
förs i reglemente för både kommunala h811dikapprådet och kommunala pen
sionärsrådet. 

Ä ven om h811dikapprådets arbete skulle förbättras genom imättande av ett 
arbetsutskott så kvarstår frågetecken kring hur Håbo kommun vill 81lVäl1da 
sig av inte bara handikapprådet utan även av pensionärsrådet s81nt vad de 
två råden vill få ut av Håbo kommun. Det kvarstår även därefter att finna 
hur råden bör vara utfol111ade för bästa möjliga funktion. 

Korrununfullmäktige beslutade i april 2013 om en ny organisation för Håbo 
kommun som ska införas år 2015. Fullmäktige gav då även korrununstyrel
sen i uppdrag att återkorrulla till kommunfullmäktige med förslag till regle
menten och andra förändringar S0111 bedöms nödvändiga för organisations
förändringen. Kommunkansliet förslår att både det konununala handikapp
rådets och det kommunala pensionärsrådets funktion utreds och tydliggörs i 
samband medmgani::;atioIlsförändringen. En utredning bör även se över al
ternatlva 8rbetsupplägg för råden, det vill säga formen för rådens S81nm811-
träden och möjligheter till förberedelser. De båda rådens rnedlelnm81' bör 
med. fdrdel involveras i detta arbete. '"'Jr I 6d7t---r-E-X-PE-D-IERA-D------I-SI-GN-A-ru;l """,,,,,,m,,",," Nr 20-13.2248 
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Beslutsunderlag 
Utredning om förslag om inrättande av ett arbetsutskott till KHR, date
rad 2013-07-23 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22, § 9 
Framställan från det kommunala handikapprådet, daterad 2012-12-21 
Förslag till nytt reglemente för kommunala handikapprådet, daterad 
2013-07-23 
Förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad 
2013..:07-23 
Tjänsteskrivelse 2013-07-23 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 95. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutm· att ett arbetsutskott inrättas inom det kOffilllUllala han
dikapprådet. 

2. Styrelsens förvaltning får i uppdrag att införa regleringen med ett ar
betsutskott i reglemente för handikapprådet och pensionärsrådet. Ar
betsutskotten består av respektive råds ordförande, vice ordförande samt 
tre ledamöter. 

3. Styrelsens förvaltning får i uppdrag att i samband med organisations
översynen utreda pensionärsrådets och handikapprådets funktion samt 
att utreda lämpliga arbetsformer. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kommundirektör 
Administratör kommunstyrelsens kansli 
KOlmllUllala handikapprådet 
KOn1ffiUllala pensionärsrådet 

. , 
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Datum.· .. ··· 
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Kommunstyrelsen 

KS § 119 KS 2013/85 

Förslag till uppföljning av verkställighet 

Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer daterad 2012-03-09 så granskades 
verkställigheten av ett antal av fullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade 
att verkställighets graden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin ror bevalcning och åtelTapportering av utdelade 
uppdrag. . 

Den absolut största andelen av faktiska uppdrag från fullmäktige till de 
kommunala nälmldema har sitt ursprung i beredningen av inkollli1a motio
ner eller medborgarrorslag. Uppdragen handlar då om att fullmäktige an
tingen har remitterat en motion till en nämnd för beredning, eller om att 
fullmäktige bifallit en beredd motion och därmed uppdragit till nällmd att 
verkställa den. 

Kommunstyrelsens uppdrag är, enligt kommunallagen, att agera verkstäl
lande med ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter sanlt att ha uppsikt över de övriga närnndemas verksaniliet. 
Enligt kommunallagen åligger det även säl'skilt styrelsen att verkställa full
mäktiges beslut. 

Mot bakgrund av detta så har konmlunstyrelsens kansli genomfört en 
granskning av verkställighets graden bland ett urval av beslutade motioner. 

Undersökningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighets graden i 14 st beslu
tade motioner och medborgarförslag under perioden 2010-2012. Av under
sökningen framgår att 8 st beslut inte kan anses som verkställda. 

Anledningama till detta skiljer sig åt från fall till fall men handlar bland an
nat om minskade resurser eller oklar finansiering. Det går även att utläsa att 
bifallna motioner ibland får vänta på verkställighet i upp till 2-3 år. 

Slutsatser 
Kansliet har sedan tidigare noterat vissa problem i hanteringen av motioner. 
Det har framförallt handlat om att motioner och medborgarförslag som re
mitterats av fullmäktige till nälnndema och kommunstyrelsen ibland blir 
"liggande" en ganska lång tid innan handläggning, och behandling i nämnd. 

Men lmdersökningen påvisar även att bifallna motioner och medborgarför
slag riskerar att få vänta en längre tid på att bli verkställda. 

Med detta som utgångspunkt så föreslår kOlmnunstyrelsens kansli att följan
de hantering av motioner och medborgarrorslag införs: 

._-----_. -~_._--. 
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HÄBO. 
.SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . 
.'. ~ .:: 
Datum 

KOMMUN 2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 KS 2013/85 

Kommunfullmäktige remitterar alltid motioner och medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterar i sin tur mo
tionen eller medborgarförslaget till den eller de nämnder som berörs eller till 
handläggare på kommunledningskontoret. Förslag till yttrande, skrivs av 
tjänsteman och mallen för tjänsteutlåtande ska användas. På så sätt kan pro
tokollsutdraget fungera som remissvar. Nämnden fastställer yttrandet och 
skickar det till kommunstyrelsens kansli som bereder ärendet inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då en nämnd ska yttra sig över 
en motion ska ärenderubriken som användes i kommunfulhlläktige även an
vändas i nänlllden. 

På så sätt så har kommunstyrelsen en bättre möjlighet att kontrollera att re
misstider följs, och kan på ett tydligare sätt sammanställa yttrandenfi'ån oli
ka nälllilder. Det ger också konununstyrelsen bättre förutsättningar att lälnna 
förslag om återrapportering om motionens verkställighet till fulhnäktige. 

För att fullmäktige ska hållas informerad om verkställighets graden av de be
slut man fattat så behöver även en rutin upprättas som talar om hur och när 
en sådan återrappOliering kan ske. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår därför att kommU11styrelsen en gång per 
år, förslagsvis i samband med fullmäktiges smllinanträden i december, redo
vism' verkställigheten i urval av bifallna motioner och medborgarförslag till 
fulhnäktige. 

För att en sådml uppföljningsrutin ska fungera så är det viktigt att understry
ka att både motioner och medborgarförslag innehåller förslag till någonting 
och ska alltså inte behandlas eller betraktas som frågor. Det väldigt svårt att 
utvärdera graden av verkställighet i ett medborgarförslag eller en motion 
som "anses besvarad", eftersom det skapar en otydlighet kring vad som fak
tiskt ska genomföras. Kansliet föreslår därför att följande beslutsformule
ringar används: 

o Bifall ( som innebär att det som motionenJmedborgm'förslaget före
slår ska genomföras) 

o Bifall till viss del (som innebäl' att en del av det som motio
nenJmedborgarförslaget föreslår ska genomföras, här är det viktigt 
beslutet tydligt förklarar vilken del av motionenJmedborgarförslaget 
som ska bifallas) 

G Avslås (som innebäl' att det som motionenJmedborgarförslaget fQre
slår inte ska genomföras) 

o Ska anses färdigbehmldlad med hänvisning till de omställdighe
ter/fakta som inhälntats under remissen. 

I ''''0""," Nr 2013.2377 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-06-26. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/85 

Skrivelse "Uppfåljning av kommunfullmäktiges beslut", 2013-07-30 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-08-20, § 96. 

Utskottet tillstyrker fårslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kormnunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige godkänner och uppdrar till kommunstyrelsen att införa re
dovisad rutin får beredning och återrapportering av fullmäktiges beslut. 

2. Fulhnäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, då behov uppstår, ändra 
och komplettera rutinen för översyn av verkställigheten av kOlmnun
fullmäktiges beslut. 

3. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppfåljning av kOlmnullfullmäkti
ges beslut - En redovisning av status får utvalda motioner och medbor
garfårslag",2013-07-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2377 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/84 

Beslut om ny delegationsordningen för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 2013-10-01 och tills vidare 

Sammanfattning 
KOlllinunstyrelsen fastställde 2013-04-08, § 76 nu gällande delegationsord
ning, att gälla från och med 2013-04,-15 och tills vidare. 

I särskilt ärende föreslås fullmäktige besluta om införande aven rutin för 
uppföljning av fullmäktiges beslut gällande motioner och medborgarförslag. 
Förslaget innebär att fullmäktige överlämnar samtliga motioner och med
borgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. Styrelsen kommer att, i 
förekommande fall, inhämta berörd nämnds eller nämnders yttranden. Ytt
randena överlämnas sedan till kommunstyrelsen för vidare redovisning till 
kommunfullmäktige för beslut. 

För att förenkla styrelsens hantering av detta ärendeflöde, föreslås att kom
munstyrelsen kompletterar delegationsordningen med ett uppdrag till kom
mundirektören att i förekOlllillande fall, överlämna ärendena till annan bere
dande nämnd eller nämnder. 

Förslaget om komplettering av delegationsordningen, redovisas under förut
sättning att fullmäktige godkänner införandet av rutin för beredning och 
uppföljning av fulhnäktiges beslut gällande motioner och medborgarförslag. 

Föreslagen förändring återfInns under rubriken "Remittering av motioner 
och medborgarförslag" (sid. 6). I övrigt är delegationsordningen oförändrad. 

Beslutsunderlag 
Nu gällande delegationsordning, beslutad 2013-04-08, § 76 
Förslag till kompletterad delegationsordning, daterad 2013-07-30 
Tjänsteskrivelse 2013-07-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 17. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, förutsatt fullmäktiges antagande av rutin för uppfölj
ning av vissa ärenden som beslutas av fullmäktige, att fastställa ny dele
gationsordning för kOlllinunstyrelsen, daterad 2013-08-01, att gälla från 
och med 2013-10-01 och tills vidare. 

2. Styrelsen upphäver därmed tidigare beslutad delegationsordning, beslu
tad 2013-04-08, § 76 från och med 2013-09-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2380 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslutsexpediering 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/84 

Till berörda (kopia av beslut samt av delegationsordning, förutsatt fullmäk
tiges godkännande av införande av uppföljning, enligt särskilt förslag och 
beslut) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2380 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2011/125 

Beslut om utställning av förslag till detaljplan för Glastomten, 
Bålsta 1 :16 och del av Bålsta 1 :614 mJI., Håbo kommun, Uppsa
la län 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp
drag att påbörja programarbete för Glastomten. När den rordjupade över
siktsplanen (FÖP) för Bålsta tätOli al1togs strax därpå kunde programskedet 
strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den fördjupade över
siktsp lal1en. 

PIanOlmådet omfattar fastigheterna Bålsta l: 16 och l: 162 samt del av fas
tigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och S:7. Plal10mrådet är i nuläget endast be
byggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockhohllsvägen, 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 tre till fem vål1ingru' 
med handel i bottenplrul srunt med en tydlig förankring till Stockhohnsvä
gen. Strukturen har hänltats från det grunla Bålsta där bebyggelsen är orien
terad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges punkthus om högst fem 
våningar med möjlighet till suterräl1gvåning. Ett mindre torg medges i det 
västra hörnet av kvruieret mot korsningen StockhohnsvägenlPäronvägen. 
Torget är i planförslaget beläget på allmän platsmark och ses som en entre 
till Bålsta centrum. 

UtfoID1ningen av detaljplanen stfunmer överens med den fördjupade över
siktsplanen ror Bålsta tätort 20 l O dfu' planområdet utgör en del av ett större 
område med beteckningen boende. Längs Stockhohnsvägen eftersträvas en 
bebyggelse som är anpassad till områdets befmtliga karaktär och där hruldel 
blandas med boende. 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-26 § 193 att sända ut förslag till de
taljplal1 på sanu"åd enligt Plan- och bygglagen. Detaljplanen vru' ute på sam
råd ul1der tiden den 12 december 2012 till och med 23 jru1Uru"i 2013. Ett 
srum"ådsmöte ägde rum den 16 jru1Uari 2013, 7 personer kom till mötet och 
ställde fi.-ågor. 

Under sanlrådstiden inkom 12 yttranden varav 9 med synpunkter. De syn
punkter som inkommit berör bebyggelseförslagets placering, höjd och skala, 
buller, miljökvalitetsnonner för vatten och luft, placering av transfornlator
station, parkering, energieffektivitet m.m. Synpunkter på planförslaget och 
svru" redovisas i srumådsredogörelsen. Med anledning av inkomna synpunk
ter har planförslaget ändrats, se srunrådsredogörelse. Plruuörslaget föreslås 
ställas ut enligt 5 kap 23 § Plan- och bygglagen (ÄPBL). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2381 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 121 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2013-08-0 l 

- Samrådsredogörelse, daterad 2013-06-26 
- Plankarta, daterad 2013-06-27 

KS 2011/125 

Planbeskrivning, daterad 2013-06-28 
Genomförandebeskrivning, daterad 2013-06-27 
Illustrationsplan, daterad 2013-06-26 
Tjänsteskrivelse 2013-08-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 98. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fredrik Anderstedt (S) tillika ordförande i styrelsen för Håbohus AB, deltar 
inte i ärendets beredning. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan för 
Glastomten, Bålsta l: 16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2011/117 

Beslut om samråd av förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och 
del av Skörby 5:3 m.f1., Kalkstensvägen. Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden beslutade 2010-01-26 § 2 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Skörby 5:8 och del av Skör
by 5:3. PIanområdet ligger i Skörby skog cirka 2,5 km från Bålsta centrum 
och omfattar fastigheterna Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 och Skörby 
5:9. Pianområdet är idag obebyggd skogsmark och har en areal om ca 0,7 
ha. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att fÖliäta området med 
fyra tomter för friliggande enbostadshus i två våningar i anslutning till be
fintlig bostadsbebyggelse i Skörby. Skogsmark föreslås sparas mellan de 
nya och de befintliga tomterna öster om planområdet. En planbestämmelse 
finns införd inom Olmådet mellan tomterna som säger att karaktären av 
skogsmark ska bibehållas (skog). Infmi föreslås ske från Kalkstensvägen i 
väster. En del av Kalkstensvägen har tagits med i nu aktuell detaljplan då 
gällande detaljplans avgränsning av vägområdet inte överensstämmer med 
vägens sträckning. Utfartsförbud föreslås i två lägen längs Kalkstensvägen 
för att förhindra ur trafiksäkerhet olämpliga körbara förbindelser :D .. ån tom
terna. 

Utfonmungen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över
siktsplanen för Bålsta tätOli 2010 med syftet att fÖliäta i tätOlien. I den för
djupade översiktsplmlen anges att den pågående mm'kanvändningen fortgår, 
vilket innebär fortsatt användning för bostäder. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-05 
Plankarta, daterad 2013-08-05 
Plmlbeskrivning, daterad 2013-08-05 
Genomförandebeskrivning, daterad 2013-08-05 
Tjänsteskrivelse 2013-08-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 99, 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2382 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 122 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2011/117 

l. Styrelsen uppdrar till fårvaltningen att samråda fårslag till detaljplan får 
Skörby 5:8 och del av Skörby 5:3 m.fl., Kalkstensvägen. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

7fll t5 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 . 

KS 2012/106 

Beslut om godkännande av samrådsredogörelse för Kvarter nr 3 
Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna Skörby 6:1, 
Lundby 2:1 m. fl., Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Syftet 
med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet Björnbro 
planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksamhet. En la
ger- och logistikbyggnad på nännare 90.000 m2 med tillhörande körytor för 
lastbilar är tänkt att uppföras. Spfu'förbindelse ska anordnas till det befintliga 
industrispår som trafikeras av Benders AB. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad 2013-03-14 har upprättats 
till detaljplanen. MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Det rekommenderas bland annat att ett miljöprogram 
tas fram för hela det framtida verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 65 att sända ut förslaget till de
taljplan på samråd enligt Pl811- och bygglagen. Detaljplanen var ute på sam
råd under tiden den 17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. Ett samrådsmöte 
ägde rum den 3 juni, Il personer kom till mötet och ställde frågor. 

Under samrådstiden inkom 20 yttranden varav 15 med synpunkter. De syn
punkter som inkommit berör främst behovet av bullerutredning, spår- och 
trafikutredning, miljöteknisk markundersökning av Räddningstjänstens öv
ningsområde, dagvattenhanteringen, tydligare nollalternativ i miljökonse
kvensbeskrivningen, exploateringens negativa inverkan på miljön, anlägg
ningens storlek och placering för nära bostäder. Privatpersoner har även 
uppgivit en oro för minskning av värdet på fastigheten. 

Med anledning av inkomna yttranden k0111lner planllandling81na att uppda
teras med infonnation från kompletterande utredningar och fördjupade be
dömningar. Planbeskrivningen kommer att genomgå en del redaktionella 
ändringar samt komplettering med infonnation om när riskutredning bör gö
ras samt att det krävs tillstfuld från Länsstyrelsen att ta bort fornlänlningar. 
Genornförandefrågoma kommer att kompletteras med infomlation om sam
fållighetsförening81' och att borttag811de av fornlänlningar ilmebär en kost
nad. Grundkart811 kommer att uppdateras och redaktionella ändringar kom
mer att göras i plankartan för att öka läsbarheten. Nollalternativet i miljö
konsekvensbeskrivningen kommer att förtydligas. Gjorda bedömningar vär
deras utifrfulnya uppgifter från kompletterande utredning81'. 

JUSTERARE ,,-. EXPEDIEHAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-05 
Samrådsredogörelse, daterad 2013-08-05 
Tjänsteskrivelse 2013-08-05 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
D~tum 
2013-09-02 

KS 2012/106 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 100. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkälmer s81mådsredogörelse för detaljpl811 för KV81ier m 3, 
Lo gistik Bålsta. 

Bes I utsexped ieri ng 
Utvecklings chef - kommunk811s1iet 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING I~r 2013.2364 



HÄSO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 124 

SAMiVlANTRÄDESPR.OTOKOLL 
Datum 
2013~09'-02 

KS 2012/106 

I' 

Information inför kommunfullmäktiges ställningstagande 
2013-09-23 till kommunstyrelsens förslag om försäljning av 
Kvarter nr 3, Bålsta Logistik, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Av kommundirektörens information noteras att kommunstyrelsens förslag 
om försäljning av ett markområde inom Logistik Bålsta till Kilenkrysset AB 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige i samband med 'det komman
de sammanträdet, 2013-09-23. Noteras miljö- och tekniknälmldens beslut 
2013-08-26, § 74, om upphandling av entreprenad för byggandet av infra
stmktur inom området. Nämndens beslut är villkorat med att fulhnäktige 
godkänner försäljningen. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar infomlationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,2420 



HABO 
SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

"'\" 
II. . ~ 

. Datum . , 

KOMMUN 2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 125 KS 2011/107 

Pågående utvecklingsarbetet för Bålsta centrum - lägesrapport 

Sammanfattning 
Ett utvecklings- och planeringsarbete för att utveckla centrumområdet av 
Bålsta tätOli, pågår sedan en tid tillbaka. Kommunstyrelsen fastställde 2012-
11-26, § 189 ett planprogram för området. 

Vid dagens sammanträde redovisa att konsultmedverkan är upphandlad för 
utredning av frågor om bilparkeringar, övergripande struktur samt för frågor 
som rör utvecklingen av handeln. 

Håbo Hus AB äger servicebyggnaden i anslutning till busstorget: Frågan om 
Håbo kOn1illUl1 eventuellt ska förvärva byggnaden övervägs för närvarande. 

Ett s81mnanträffande pl811eras mellan företrädare för centrum anläggningen 
och kommUl1en för samtal om centrumutvecklig. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar informationen. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2009/60 

Beslut om godkännande av årsredovisning för 2012 - Stiftelsen 
Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. fårvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnfumldens fårs lag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras får utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till får att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
.ÅJ.'sredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2012 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-23 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-08-20, § 101. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2012. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 127 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2009159 

Beslut om godkännande av årsredovisningen för 2012 - Stiftel
sen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens rorslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola el
ler skolväsende företrädesvis för: 

e belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
funne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

IJ belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kul
turell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

o stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för stu-
dieresa inom- eller utomlands, 

Ii) studiebesök, 
El skolresa, 
Gl fritidsverksam11et, 
e kulturell verksamhet, 
Q idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för Stiftelsen skolsamfond, år 2012 
- Tjänsteskrivelse 2013-04-24 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 102. 

Utskottet tillstyl'ker ett godkäJ.mande av årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen Skolsam
fond, verksamhetsår 2012. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 128 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/87 

Förslag om kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väp
peby 2, org nr 769611-3799 

Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningen Väppeby har inkommit med ansökan om konmlUnal 
borgen. 
BRF Väppeby 2 har totalt 18 stycken små lägenheter (1 rum + kokskåp) 
som vardera är 34,7 kvm. Totalt 624,6 kvm. Av dessa 18 små lägenheter 
äger Båbo Kommun 16 stycken, riksbyggens Ek förening 1 styck och Sv 
Byggnads81·betarförbundet 1 styck. De två sist nämnda hyrs ut i andra hand 
till Båbo kommun. 
Sedan finns det 915 kvm lokalyta som bland annat innehåller kök matsal 
och gemensamhetsytor för de boende. I dag har föreningen lån i Danske 
Bank (Fd Västmanlands Provinsialbank) fördelat på följande lån och bind
ningstider: 
12 600 000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
13 300 000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
12 320 750 (3 månader) Ränta 4,66 % 

Pantbrev är uttagna i fastigheten med 33 000000. Överstigande är reglerat i 
ett kreditavtal. 
Vid en konununai borgen kommer räntenivån att sjunka betydligt (se bilagd 
kalkyl). 
Ekonomiavdelningen har i uppdrag att tillsammans med Riksbyggen utreda 
ett kommunal övertagande av äldreboende på Dalängen. I avvakan på utred
ningen föreslås att kommunen går i borgen för BRF Väppeby 2. Förening
ens kostnadsnivå påverkar de boendes hyror och kommunens kostnader för 
de allmänna utrymmen. Genom kostnadsminskningen kommer föreningen 
att få bättre likviditet och ekonomi. Dessutom kOlnmer fr81ntida hyreshöj
ningar för de boende att kunna begränsas. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om kOlnmunal borgen för BRF Väppeby 2 (Org nr 769611-3799) 
- Ränteoffeli Sparbanken Enköping för lån med kommunal borgen 
- Uträkning över besp81·ing nuvar811de lån gentemot offererad ränta med kommunal borgen 
- Verksamhetsbeskrivning Väppeby 2 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-05 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 103. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 128 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013..,09-02 

KS 2013/87 

Utskottet tillstyrker beviljande av borgen, enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhlläktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att Håbo kommun ingår borgen såsom för egen 
skuld, för BRF Väppeby 2:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 38 220 750 kronor, jämte därpå löpande ränta och kost
nader. 

2. Fulhnäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa kommunfull
mäktiges beslut. 

3. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgens avgift av bostadsrätts
föreningen Väppeby 2 om 0,20 procent på den utnyttjade delen av bor
gensåtagandet. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 129 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/91 

Beslut om attesträtt - år 2013 

Sammanfattning 
Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska transak
tioner ska godkännas får att en tillräcklig intern kontroll ska upprätthållas. 
Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestanter men delegerar också 
till fårvaltningschef att besluta om attestanter utifråJ.l budgetansvaret i orga
nisationen. Nänll1den ansvarar for att attestreglementet fOljs och att en aktu
ell fOlieckning fimls över utsedda attestanter. 

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av kommun
styrelsen och attestanter som utses av fårvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 
Attestfårteckning 2013-08-26, ks hid nr 2013.2183 
Tjänsteskrivelse 2013-08-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, 104. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att ge attesträtt får åJ.. 2013 till angivna befattningar, 
redovisade i attestfålieckning daterad 2013-08-26, ks hid ffi" 2013.2183. 

Bes I utsexped iering 
EkonOlniavdelningen 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/73 

Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrprinciper 

Sammanfattning 
Den totala investeringsvolymen för år 2014 uppgår till 84,4 mkr inldusive 
taxefmansierade verksamheter, utöver investeringsbehov redovisas utgiften 
för medfmansiering av citybanan i tjänsteskivelsen. För att finansiera beho
vet av investeringar år 2014 och utgiften för medfmansiering av citybanan 
behöver kommunen låna upp ca 36,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Underlag till investeringsbudget för år 2014 med plan och styrprinciper, 
2013-08-06 
Arbetsutskottets beslut 2013-08-20, § 105 
Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budget
styrprinciper daterad 2013-08-27 
Tjänsteskrivelse 2013-09-02. 

Carina Lund (M) nänmer att oppositionen kommer att redovisa ett alterna
tivt förslag till investeringsbudget i samband med fullmäktiges behandling 
av ärendet, 2013-09-23. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning under år 2014 nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder under 
år 2014, med totalt 36,5 mkr. 

2. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning under år 2014 omsätta lån, d.v.s lålla upp motsvarande belopp 
på de låll som förfaller till betalning under år 2014 och vid omförhand
ling/omplacering av kommunens befmtliga lån mellan olika kreditinsti
tutioner. 

3. Styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslu
tade med stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt 
kOlmnunstyrelsens beslut om fmnateckning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och nämnder. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/73 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt för investeringsbudget år 2014 om 84 400 tkr, enligt nedan. 

Skattefinansierade verksamheter 

Milj ö- och tekniknämnden 63962 tkr 

Skolnämnden 1 996 tkr 

Bildningsnänmden 600 tkr 

Socialnämnden 2895 tkr 

Kommunstyrelsen 3 192 tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksamhet 11 770 tkr 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att ny
upplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2014, med totalt 
36,5 mkr. 

4. Fullmäktige beslutar, att konID1unstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2014 och vid omförhandling/omplaceling av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

5. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbo
hus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp 
avser befintlig borgensförpliktelse om 670 mkr som kommunen har till 
Håbohus AB och beräknad nyupplåning om 120 mkr år 2014 för bl.a 
byggnation vid Väppeby och glastomten. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 131 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/90 

Beslut om tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygds
utveckling i strandnära lägen 

Bakgrund 
Håbo kommun är en storstadsnfu'a kommun med Bålsta som central huvud
ord. En stor del av den fysiska planeringen och byggandet har de senaste 
åren fokuserat på Bålsta tätort. Samtidigt består en stor del av kommunen av 
landsbygd. 

Håbo k01mlmn ligger vid Mälaren. Att vara en Mälarkommun umebfu' en 
stor fördel i fonn av attraktiva naturmiljöer och aktivt friluftsliv. Att till
gängliggöra Mälaren utan att låta detta störa kfulsliga naturmiljöer är en stor 
utmanlllg. Det innebär också ett st011 ansvar. 

Ett sätt att utveckla landsbygden i Håbo kommun är att ta fram ett tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Rådande lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en gällande över
siktsplan (ÖP) för hela kommunen som ska ange riktningen för den långsik
tiga planeringen av den fysiska miljön. Enligt 5 § i PBL ska av översikts
planen framgå O1måden avsedda för landsbygdsutveckling i strandnfu'a lägen 
(LIS). 

I ett sådant tillägg pekar kommunen ut landsbygdsområden i strandnära lä
gen som anses lfunpliga att stimuleras och utvecklas långsiktigt. Håbo 
k01mnun har i nu gällande ÖP (antagen 2006-06-19) ulga sådana O1måden 
utpekade. 

Enligt Miljöbalken kap 7 är strandskyddet till för att trygga förutsättningar
na för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvill
kor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

För att få dispens vid bland annat uppförande av bebyggelse inom strand
skyddat område krävs särskilda skäl. Som särskilt skäl får man beakta om 
ett strandnära läge för en byggnad, verksanlhet, anläggning eller åtgärd bi
drar till utvecklingen av landsbygden. Ett tematiskt tillägg för LIS ska ge 
vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 131 

Organisation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/90 

Det tematiska tillägget för LIS tas fram av upphandlade eller direktupphand
lade konsulter. Projektledare hos kommunen är samhällsplanerare på plan
och utvecklingsavdelningen. Projektgrupp består av representanter från 
bland annat planavdelningen, milj ö strategiska enheten, byggavdelningen 
och milj öavdelningen. 

Budget 
Framtagande av tematiskt tillägg beräkJlas kosta ca 150 000 kr. Framtagan
de av tilläget finansieras inom ram. 

Ansökan om stöd hos Boverket 
För närvarande films möjligheten att ansöka om stöd hos Boverket för pla
neringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Stödet syftar till 
att ge statligt stöd till planeringsinsatser för att klarlägga om det fimls lämp
liga ormåden för utvec1ding i strandnära lägen. 

Stödet ges bland rumat till kormnuner och tilldelas i nonnalfallet med upp 
till 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen. Stöd lämnas i 
mån av tillgång av medel. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-24 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 23013-08-20, § 106. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar åt styrelsens förvaltning att inleda arbetet med att ta 
frrun ett tematiskt tillägg till översiktplrulen för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, 

2. Styrelsen uppdrru' åt styrelsens förvaltning att fr-ån Boverket ansöka om 
stöd för frruntagrulde av planeringsunderlag för lruldsbygdsutveckling i 
strruldnära lägen. 

Beslutsexpediering 
Planerare - kOlmnunkrulsliet 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/89 

Beslut om yttrande över Länsplan för regional transportinfra
struktur i Uppsala län - remissversion 

Bakgrund 
Regionförbundet Uppsala län har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en 
ny länsplan får regional tranpOliinfrastruktur för planeringsperioden 2014-
2025. Förslag på ny länsplan har gått ut på remiss till bland andra Håbo 
kommun. Synpunkter kan lämnas till och med 1 oktober 2013. 

Länstransportplanen 
I länsplansportplanen konkretiseras hur kommuner och landsting vill ut
veckla det regionala transpOlisystemet. Detta sker bland annat genom en 
fördehling av medel för investeringar i infrastrukturen. Länsplanen revideras 
vmi fjärde år. 

Kommunstyrelsens planeringsavdelning redovisar i särskild skrivelse får
slag till yttrande över länsplanens remissupplaga. Yttrandets synpunkter och 
stälhlingstagande redovisas under följ ande undenubriker: 

Övergripande synpunkter 
Stälhllngstagande till alternativa åtgärdsplaner 
Statlig och kommunal fmansiering 
Cykelplan och cykelstrategi 
Potterna i åtgärdsplanen. 

Beslutsunderlag 
LänstranspOliplan2014-2025 Uppsala län - remissversion (KS 
2013.1968) 
Förslag till yttrande, 2013-07-16, ks hid m 2013.2066 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 107. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avge fårvaltllingens fårslag till yttrande 
2013-07-16, ks llid m 2013.2066, till remissen av Länstransportplan 
2014-2025. 

Beslutsexpediering 
Planerare - konununkansliet 
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HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum , 

KOMMUN 2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 133 KS 2008/54 

Beslut om utökat användande av läsplattor för hantering av 
kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar ' 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut 2011-11-28,§ 177, om använd
ning av läsplattor har ett försök pågått för distribution av sarnmanträdes
handlingar i digital form. Deltagare i försöket är ledamöterna och ersättarna 
i kommunstyrelsens arbetsutskott - totalt åtta personer. Försöket finansieras 
via kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Förvaltningen har genom samtal med deltagarna i försöket tillsanmlans med 
en bedölmoog av försöket utifrån administrativ effektivitet, kommit fi:anl till 
att användningen av läsplattor dels fören1dar distributionen av haridlingar 
dels underlättar för politiken att ta del av och administrera sarmnanträdes
handlingarna. 

Efter VUlma erfar'enheter av försöket, som i huvudsak är positiva för alla par
ter, bedömer förvaltningen att försöket bör övergå till en permanent lösning 
för harltering av handlingar inför utskottets och styrelsens sarnmanträden. 
Detta medför i så fall att förvaltningen tillharldahåller läsplattor till samtliga 
ledamöter och ersättare i konmmnstyrelsen - totalt 18 personer. Den till
kommande gruppen om tio personer erbjuds genomgå en utbildning i hand
havarlde av läsplattan sarnt erbjuds även möjlighet till individuellt stöd för 
att underlätta introduktionen av den nya distributionsformen. Pappershand
lingar' kommer att under en övergångperiod, att skickas till den tillkomman
de politikergruppen frarn till dess den nya tekniken är säkerställd ror alla, 
Då detta är uppnått, avslutas distributionen av pappersharldlingar'. 

Kostnaden för läsplattor till den tillkommande gruppen politiker kan över
slagmässigt beräknas till ca 40000 kr, Tillkonunande kostnader för bred
barldsabOlmemang kan beräknas till ca. 20 000 kr per år. Ett fortsatt använ
dande av pappershandlingar umebär kostnader för sanunarlställning av 
harldlingar, tryckning av dessa, porto för distribution, kostarld för kuvert 
med mera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177 
Tjänsteskrivelse 2013-08-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 108. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

-----------------~=,-------~--------------------.---------------------------
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Datum 

KOIV1MUf\] 201-3-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 133 KS 2008/54. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att det pågående försöket med digitala handlingar ut
ökas och övergål" i en permanent distribution av sammanträdeshandling
ar till samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Styrelsen beslutar att nu tillkOlmnande kostnader för den utökade digita
la distributionen av handlingar, finansieras via styrelsens budget. 

Beslutsexpediel'ing 
Tf kanslichef 
Ekonomichef 

JIISTERARE ___ 
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Kommunstyrelsen 

KS § 134 KS 2013/83 

Förslag till dels till justerade valdistrikt och dels till namn på di
strikten - inför de kommande valen år 2014 

Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 2014-09-14. Båda 
valdagarna föregås aven period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm
melser för valdistriktens utfonnning återfinns dels i vallagen och dels i 
Valmyndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dess framgår 
bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras aven geografisk obruten 
yta. Valmyndigheten rekommenderar att distrikten namnges så att den rös
tande ska förstå vilket onu'åde som avses bara genom att läsa nalllilet. För 
nänarallde är distrikten benämnde Håbo l till Håbo 10. 

Lfulsstyrelsen ska senast den l december, året före valåret, beslut om indel
ning i valdistrikt, ilmebfu"ande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 
tid före detta datum. 

I den nuval'ande valkrets indelningen är distrikt 2 uppdelat i två enldaver. 
Antalet röstberättigade i nuval"ande distrikt 10 uppgår till ca 2000 röstberät
tigade. 

Valnfullilden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi
strikt, llmebärande en anpassning dels till vallagen och även till Valmyndig
hetens rekommendation gällande distriktsindelningen. 

Nämndens förslag llmebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt
ningsvis utgörs av ett sammanhållet Olmåde och att distrikt 10 för Skoldos
ter tätort med kringOlmåde, yt- och befolkningsmässint minskat så att det 
hålls inom den övre gränsen för alltalet röstberättigade. Område 9 för Över
grall har utökats med motsval'ande ormåde. Till detta kommer vissa smärre 
justeringar av vissa av de övriga åtta områdena. 

Nämnden redovisar vid SaJ.llilla tillfälle även förslag till nanmsättning av de 
tio distrikten. 

Beslutsunderlag 
N uvarallde valdistrikts indelning 
F örslag dels till ny valkretsindelning och dels till namn sättning av val
diskrikten enligt valnämndens förslag, 2013-06-26, § 6 
Vallagen (2005:837) 
Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens al"bete 
med valgeografi och mandat 
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Valnänmdens beslut 2013-06-26, § 6 
Tjänsteskrivelse 2013-08-06 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-'02 

KS 2013/83 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 109. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar godkänna valnfumldens förslag till justerad 
valkretsindelning i enlighet med valnämndens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnfumlden förslag till ny beteckning av 
respektive valdistrikt i enlighet med nfumldens beslut 2013-06-26, § 6: 

Nuvarande beteckning 

Håbo 1 
Håbo2 
Håbo3 
Håbo4 
Håbo5 
Håbo 6 
Håbo7 
Håbo 8 
Håbo 9 
Håbo 10 

EXPEDIERAD 

Ny beteckning 

Mansfulgen 
Skörby 
Eneby 
Råby 
Fånäs 
Västerfulgen 
ÅsenOlmådet 
Ekillaområdet 
Övergran 
Skokloster 
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Datum 

2013-:09-02 

KS 2012/102 

Beslut om upplägg av medborgardialog om Möjligheternas hus 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheten 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. Styrelsen 
uppdrog den 4 februari 2013 till förvaltningen att genomföra en 
medborgardialog för att tydliggöra vilket eller vilka behov allmäJ.1heten har 
av ett "Möjligheternas hus" i Bålsta. 

Medborgardialogen föreslås genomföras enligt följande. 

Syfte: 

Målgrupp: 

Metod: 

Kruiläggning av önskemål och behov avseende kultur och 
fi:itidsutbud i och kring Gröna Dalen området. Materialet 
ska ingå som ett av underlagen i den fortsatta planeringen 
och inför beslut i frågru1. 

Invånare i olika åldrar och föreningar. 

a) Webbenkät 

b) Politiker möter invånare i Bålsta centrum den 5 oktober. 
Som stöd för samtalen används webbenkätens frågor. 

c) Frågan diskuteras även under demokrati dagen den 3 
oktober. Demokratidagen vänder sig till elever i 
grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Arets 
tema äJ." Min fritid, sport och idrott i Håbo. 

d) Efter analys av resultaten från ovru1stående aktiviteter 
kan eventuellt insatser genomföras riktade mot invånare i 
olika målgrupper som inte i tillräcklig utsträckning 
upplevs representerade. 

Deltagare: En representant för vruje politiskt pruii. 

Förberedelser: Beskrivning av befmtligt kultur- och fi:itidsutbud med karta 
över området centrum - Gröna Dalen. 
Informationsinsatser via hemsidan, BålstaBladet, riktade 
utskick till föreningar, Facebook och Tvitter. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2012/102 

Underlag för annons med inbjudan till medborgardialog i Bålsta centrum 
Underlag för Webbenkät 
Beskrivning av nuvarande kultur och fritidsutbud 
Synpunkter på kultur- och fritidsutbudet i och kring området Gröna 
Dalen 
Tjänsteskrivelse 2013-07-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 110. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkälmer upplägget av medborgardialogen för 
Möjligheternas hus. 

Bes I utsexped ieri ng 
Utvecklings strateg, ks 

JUSTERARE ~ 

OIlb 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/98 

Förslag till regler för kulturstipendium i Håbo kommun 

Sammanfattning 
I och med fullmäktiges beslut 2013-03-25 så övertog kommunstyrelsen an
svaret för kultur- och fritidsfrågor från bildningsnämnden. Bildningsnämn
den har vartrumat år sedan 2007 delat ut Håbo kommuns kulturstipendium 
till personer, grupper, ensembler eller organisationer som är bosatta i - eller 
har anknytning till- Håbo kommun och som gjOli uppmärksarnmade och 
allmänt erkända insatser på det kulturella Ollli·ådet. 

Utdelningen av kulturstipendiet regleras av reglemente som hal" antagits av 
fullmäktige. 

För att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågorna och för att 
förenkla handläggningsprocessen så föreslår kommunstyrelsens kansli att 
reglemente för kulturstipendium, beslutat 2007-06-18 § 70, upphör att gälla 
och ersätts av regler för kultUl"stipendium i Håbo konunun. 

I det föreslagna regelverket så tydliggörs kommunstyrelsens ansvar för kul
turstipendiets utdelning. Vidare så tydliggörs handläggn.ingsmtiner och an
sökningsförfarande. Ett tillägg med lydelsen "stipendiater bör företrädeIse
vis vara i början av sin konstnärliga eller kulturella karriär" även infogats i 
reglerna. Kansliet gör bedöllliungen att sådan skrivelse ger kOlllinunen möj
lighet att stödja utvecklandet av ungt konstnärskap. Vilket ligger i linje med 
fullmäktiges mål om att barn och unga i Håbo kommun ska ges bästa möjli
ga fömtsättningar för personligt utveckling och lärande. 

Kansliet föreslår även att fullmäktige delegerar rätten att göra framtida ju
steringar eller förändringar i reglerna till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Regler för kultUl"stipendium i Håbo kommun, hid.nr: 2013.2334 

- Tjänsteskrivelse 2013-08-26. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta regler för kulturstipendium i Håbo kom
mun och därmed upphäva reglementet för kommunens kulturstipendiun1. 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens äger rätten att besluta om 
fi.·amtida justeringar och förändringar i regel för kultUl"stipendium i Håbo 
kOlllinun. 
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