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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§28 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

Ordföranden föreslår att dagens ärendelista justeras enligt följande: 

Ärendet om genomförd servicemätning utgår för att redovisas vid ett senare 
tillfälle. 

Ärendelistan föreslås kompletteras med information dels om situationen för 
detaljplanen för Logistik Bålsta och dels för detaljplanen för TvåHus, båda 
planerna inom Bålsta tätort. 

Styrelsen föreslås i samband med dagens sammanträde, ta ställning till att 
frågan om ett eventuellt övertagande av bostadsrättsföreningarna Väppeby l 
och2. 

Carina Lund (M) föreslår att aktuell personalsituation bland rumat inom 
socialförvaltningen, uppmärksammas vid dagen sammanträde. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd ärendelista för dagens 
sammanträde, tillsammans med roreslagna ändringar och tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.785 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 29 

Informationer 

Sammanfattning 
Utvecklingschefen redovisar foljande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/56 

Samrådet är avslutat for detaljplanen for Väppeby 7:18 m fl, 
"Tvåhusplanen", efter Stockholmsvägen, Bålsta. Under samrådet har 
synpunkter redovisats bland annat kopplade till i anslutning till planområdet 
befintliga järnvägsspår och bu1ler Detaljplanen kan därmed eventuellt bli 
fordröj d. 

Detaljplanen fOr Logistik Bålsta är överklagad till mark- och 
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens utslag beräknas foreligga inom 
fyra till sex månader. 

Kommundirektören redovisar foljande: 
Frågan om en att ta fram en ny översiktsplan for Håbo kommun kommer att 
aktualiseras efter det att en bostadsforsöijningsplan fastställts. 

Ekonomichefen redovisar foljande: 
Koncernbokslutet fOr Håbo kommun foreligger och kommer att redovisas 
till kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18. Det ekonomiska resultatet 
kommenteras övergripande. 

Kulturstarategen redovisar foljande: 
Med anledning av utdelningen av Jan Fridegårdspriset 2014-06-13 på 
Biskops Arnö, uppmanas kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att 
bidra till att priset och utdelningen av detta uppmärksammas inom och utom 
Håbo kommun. Ledamöterna och ersättarna inbjuds till utdelnings
cerermonin. Ledamöterna och ersättaroa har möjlighet att bjuda med en 
person att närvara vid utdelningstillfället Representanter från kommunens 
vänorter inbjuds att ta del av evenemanget. Pristagaren kommer att 
presenteras i samband med kommunstyrelsens kommande sammanträde, 
2014-05-19. 

Kommunens kulturchefHannah Rydstedt, som nyligen tillträtt sin 
befattning, presenterar sig. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera lämnade informationer. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.787 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/55 

Övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och 
Byggnads 

Bakgrund 

Håbo kommun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads två 
stycken bostadsrättsföreningar. I föreningar bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i fonn av LSS-boende. 

Fråga har uppstått om kommunen ska ta över hela ägandet av fastigheterna. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till kommunkansliet att utreda förutsättningarna för att 
kommunen eller Håbohus AB ska ta över hela ägandet av de båda 
bostadsrättsföreningarna. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/39 

Yttrande över Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 

Sammanfattning 
Förslag till kulturplan föreligger. Landstinget i Uppsala län inbjuder bland 
annat länets kommuner att senast 2014-03-12 redovisa synpunkter på 
förslaget. 

Kulturchefen redovisar förslag till yttrande över planen. I yttrandet föreslås 
bland annat kompletteringar av vissa områden inom kulturen som bör ingå i 
planen. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017 

- Förslag till yttrande 2014-03-03, ks hid nr 2014.408. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att avge yttrande över landstingets förslag till 
Regional kulturplan för Uppsala län 2015-2017, i enlighet med 
förvaltningens förslag 2014-03-03, ks hidnr 2014.408. 

Beslutsexpediering 
Kulturchef 
Kulturnämnden, Box 26074, 750 26 Uppsala (kopia av beslut samt kopia av 
förvaltningens yttrande) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§ 32 KS 2014/11 

Redovisning av delegationsbeslut 2014-03-03 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-12-02- 2014-02-1 O, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllönaenheten 
e Kommunstyrelsen/K.S-stab, perioden 2014-01-09-2014-01-22. 
e Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2014-01-22-2014-02-05. 
e skolförvaltningen, perioden 2013-12-12-2014-02-1 o. 
• Socialförvaltningen, perioden 2013-12-02-2014-02-05. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2013-12-19-2014-01-24. 
• Bygg- och miljöförvaltningen, perioden 2014-01-31-2014-01-31. 

Enskilda beslut 
• Förordnande som tf förvaltningschef på milj ö- och teknikförvaltningen 

under perioden 2014-01-28 - 2014-01-31, beslut daterat 2014-01-2 7, 
kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.282 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt i ärenden gällande upplåtelse 
av kommunens mark, beslut daterat2014-01-27, kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.241. 

111 Beslut om vidaredelegation av beslutanderätt till utvecklingschef i 
ärenden som rör tillfällig upplåtelse av offentlig plats över 7 dagar, 
beslut daterat 2014-01-27, kommundirektör Per Kjellander, hid 
2014.242. 

• Beslut om vidaredelegation av beslutanderätt till gatuchef i ärenden som 
rör tillfällig upplåtelse av offentlig plats i upp till 7 dagar, beslut daterat 
2014-01-27, kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.243. 

• Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning av rovdjur i 
Uppsala län, beslut daterat 2014-01-22, kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.197. 

111 Förordnande som tf förvaltningschef på miljö- och teknikförvaltningen 
under perioden 2014-02-24-2014-02-28, beslut daterat 2014-02-20, 
kommundirektör Per Kjellander, hid 2014.594. 

• Tilldelningsbeslut, personbil till Håbo kommuns bilpool, beslut daterat 
2014-01-14, kommundirektör Per Kjellander. 

• Beslut om inköp av nybörjarkurs i fmska för svenskspråkig 
vårdpersonal, beslut daterat 2014-02-13, kommundirektör Per 
Kjellander, hid 2014.504. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/11 

e Beställning av försäkring/upphandlingskontrakt avseende 
motorfordonsförsäkring daterat 2013-12-23, undertecknat av Gudrun 
Lind, upphandlingschef. 

e Tilldelningsbeslut i upphandling av arbetsglasögon, daterat 2013-11-07, 
undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Undertecknande av ramavtal arbetsglasögon, daterat 2013-11-13, 
Gudrun Lind, upphandlingschef. 

e Beslut om att anmäla avrop på rarnavtalet parkmaskiner och 
gräsklippare, upphandlat av SKL Kommentus Inköpscentral, daterat 
2013-11-14, Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut om att antagaRelita Industri & skadeservice AB, som leverantör 
av slamsugning m.m. Samordnad upphandling med Enköpings kommun, 
Håbo Kommun har tecknat tilldelningsbeslut för egen del. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-04. 

• Tilldelningsbeslut gällande kategori l samt kategorierna 3-9 i 
upphandlingen av upphandlingskonsulter. Tilldelningsbeslut fattas av 
Håbo kommunen i egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a § punkt 2 
LOU. UpphandlingschefGudrun Lind, daterad 2013-09-26. 

• Beslut om att avbryta upphandling i viss del, upphandling av 
upphandlingskonsulter kategori 2. Upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-09-26. 

• Beslut om att anmäla kommunen till HBV :s samordnade upphandling av 
låsvaror. Upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-09-26. 

• Tilldelningsbeslut gällande Reklarnbyråtjänster. Tilldelningsbeslut 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-23. 

• Rättat tilldelningsbeslut gällande kategori 9 i upphandlingen av 
upphandlingskonsulter. Tilldelningsbeslut fattas av Håbo kommunen i 
egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a §punkt 2 LOU. 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-30. 

• Beslut om att anmäla avrop från Inköpscentralens avtal 
"Fordon 2012-2". 
Upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-09-3 O. 

• Beslut om att anta anbud i kommunövergripande ramavtalsupphandling 
avseende vitvaruservice, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-
08-02. 

• 3 x Delegationsbeslut om utlämnande av allmän handling med 
sekretessprövning, upphandling utskrift som tjänst, upphandlingschef 
Gudrun Lind, daterade 2013-08-07,2013-08-09 och 2013-08-12. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.793 
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2014-03-03 

KS 2014/11 

• Beslut om att förlänga kommunövergripande ramavtal avseende tolk
och översättningstjänster, upphandlingschef Gudrun Lind, 
daterad 2013-08-12. 

111 Beslut om att anmäla avrop till ramavtalet "Tidningar och tidsskrifter 
2012", upphandlat av SKL Kommentus Inköpscentral, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-15. 

• Beslut om att anta anbud i upphandlingen "Kommunikation som tjänst", 
diarienr. UH-12-107, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-
19. 

• Beslut om överlåtelse av avtal10380. QD IT partner AB har överlåtit 
verksamheten gällande webbutveckling med tillhörande tjänster till 
nearU AB. Överlåtelsen har godkänts av upphandlingschef Gudrun 
Lind. Daterat 2013-08-19. 

111 Beslut om att anmäla avrop till ramavtalet "Vitvaror 2012", upphandlat 
av SKL Kommentus Inköpscentral, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-21. 

• Tilldelningsbeslut gällande konstruktörer, ärende 1897, 
upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-08-27. 

111 Svar angående ansökan om avtal för schakttillstånd (Markavtal) i Håbo 
kommun, daterad 2014-01-24, utvecklingschef Klas Ljungberg, hid 
2014.246. 

• Undertecknande av avtal upphandlingskonsulter gällande kategori l 
samt kategorierna 3-9 i upphandlingen av upphandlingskonsulter. Avtal 
undertecknas av Håbo kommunen i egenskap av inköpscentral enligt 2 
kap 9a §punkt 2 LOU. UpphandlingschefGudrun Lind, daterad 2013-
10-21. (Ab Ecenea, Borago Förvaltnings AB, Fasticon AB, 
upphandlingskonsult i Sverige AB 

• Undertecknande av avtal upphandlingskonsulter gällande kategori 4, 
leverantör Adviceu AB. Avtal undertecknas av Håbo kommunen i 
egenskap av inköpscentral enligt 2 kap 9a § punkt 2 LO U. 
UpphandlingschefGudrun Lind, daterad 2013-10-28. 

• Beslut om att anmäla avrop från ramavtalet Vitvaror 2012, upphandlat 
av SKL Kommentus inköpscentral. 
UpphandlingschefGudrun Lind, daterad 2013-10-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.793 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/11 

• Ramavtal Tekniska konsulter Mark- och anläggning, 

l.Byggledare/Besiktnings-man, UH-13-2299 
Grontmij AB 
Pontarius AB 
Hydracon Sverige AB 

2. Konstruktör UH-13-1897 
Reinertsen Sverige AB 

3. Landskapsarkitekter UH-13-1898 
Funkia AB 
Af-Infrastructure AB 
Bjerking AB 

4. Geotekniker inkl geotekniska undersökningar UH-13-1896 
Reinertsen Sverige AB 
Norconsult AB 
Bjerking AB 

5. Tekniska konsulter Anläggning UH-13-1816 
Af-Infrastructure AB 
WSP Sverige AB 
Norconsult AB 

Undertecknade av upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 2013-10-30. 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-21. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2014-02-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.793 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/10 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-03-03 

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

Beslutsunderlag 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-02-1 O 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.794 
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KS § 34 

Aktuella protokoll 2014 

Sammanfattning 
Följande protokoll föreligger: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/31 

Protokoll från styrelsen för Håbohus AB, 2013-12-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera protokollet. 

EXPEDI~RAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.795 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS § 35 KS 2014/22 

Förslag till kommunövergripande vision -Vårt Håbo 2030 

Sammanfattning 
2012-09-24 antog kommunfulhnäktige projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fulhnäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fulhnäktigeberedningen har nu fårdigställt sitt arbete och överlämnar sitt 
förslag till fulhnäktige för antagande. 

Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap,§ 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fulhnäktigeberedningar. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande: 

o skolnämnden 

o Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

• Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april. 

Beslutsunderlag 
Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 

Tjänsteskrivelse 2014-01-28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 27. 

Utskottets föreslår att förslaget remitteras till samtliga nämnder för 
synpunkter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

ks§3s 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/22 

Styrelsen noterar att representanter från samtliga partier och samtliga 
nämnds-förvaltningar, deltagit i framtagandet av visionsförslaget Förslaget 
har varit på remiss till olika instanser. 

Styrelsen tillstyrker förslaget och beslutar att överlämna detta till 
kommunfullmäktige, för beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta kommunövergripande vision- Vårt Håbo 
2030, att gälla tillsvidare. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-03 

KS 2014/37 

Förslag till nytt avtal om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn, blandade platser 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 framgår bland annat följande: 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsök
ande barn/ungdomar och fyra ( 4) platser för barn/ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT -platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Norrtälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfrån och med l januari 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den praktiska fördelen med att även ha ett avtal om 
PUT -plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd. 

För att Håbo kommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Arnö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT-platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för 
mottagandet. 
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att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT -plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen 
till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en eller ett par 
andra flyktingungdomar. 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i (socialförvaltningens) 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-1 O. 

JUSTERARE 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut § 9 med tillhörande tjänste
skrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Arnö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55 
Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser 
För kännedom- Beslut§ 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607 
Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355 
Socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 
Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 28. 

Noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det tidigare preliminära 
fördelningstalet för Håbo kommun, sänkts från 7 till 6 innebärande att 
för år 2014 ska Håbo kommun ha ett avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande barn/ungdomar. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Eva Staake (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. Werner 
Schubert (S) ersättare Eva Staake (S). 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om mottagande av sex ( 6) 
asylsökande ensamkommande barn/ungdomar for år 2014 och tills 
vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser for 
ensamkommande barn/ungdomar som beviljats permanent 
uppehållstillstånd for år 2014 och tills-vidare. 

JUSTERARE 

3. Fullmäktige noterar socialnämndens beslut§ 9, med tillhörande tjänste
skrivelse for kännedom om uppdrag till nämnden att utreda 
forutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på Biskops
Arnö for ensamkommande flyktingbarn. 
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Verksamhetsplan 2014 dels för Håbohus AB och dels för Håbo 
Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger verksamhetsplan för år 2014 för respektive bolag. 

Beslutsunderlag 
- Verksamhetsplan 2014 för Håbohus AB 
- Verksamhetsplan 2014 för Håbo Marknads AB 

JUSTERARE 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 29. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

V d för Håbohus AB och vd för Håbo Marknads AB redovisar och 
kommenterar respektive plan. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera redovisade planer för år 2014. 
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Förslag till ordning för uthyrning av tillgängliga möteslokaler för 
föreningslivet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-14, §57 attjustera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och roreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En förfrågan från handikapp- och pensionärsföreningarna i kommunen har 
kommit in om att återinföra möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunkt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till föreningar på kvällar och 
helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna förändring ska kunna genomföras så måste fullmäktige besluta 
att återinföra möjligheten för ideella roreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalrnanummet och 
Skoklostenummet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att timtaxan för 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de kostnader som uthyrningen 
föranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna föranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att genomföra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala lokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 
Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 30. 
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l. Styrelsen beslutar att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på vardagskvällar mellan kl. 17-21:30 från och med april 
2014. 

2. Styrelsen beslutar att kostnaderna för direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration ska hanteras inom budgeterad ram. 

3. Styrelsen beslutar att de långsiktiga säkerhetsåtgärderna ska hanteras 
som del av investeringsbudgeten 2015. 

4. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en total 
översyn av både organisation och samtliga gällande regelverk avseende 
uthyrning av kommunala lokaler och fastigheter. 

5. Styrelsen noterar att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att 
fullmäktig fastställer nedanstående förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthyrning 
av lokaler: ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer får hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
skoklosterrummet i kommunhuset för 50 kr per timme. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kulturchef 
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Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryckfrihetsförordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsförordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att följa gällande allmänna handlingar. 

De föreslagna avgifterna för kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). 
Avgiftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
förordningen kan även tillämpas på kommuner. Kommunernas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte författningsreglerad. 

JUSTERARE 

Vid avgifternas utformning är kommunen bunden av att avgifterna inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgifterna måste kommunen 
även ta hänsyn tilllikställighetsprincipen för att undvika att vissa 
kommuninvånare gynnas på bekostnad av andra. 

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme för bedömning av vilka avgifter kommunen kan besluta om. 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsförordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistyrningsverket och SK.L. För de delar i förslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsförordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kommuns självkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagarna av handlingarna. Rekommendationerna från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter för sådant som 
inte innebär någon större arbetstid för kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver denna 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte försvåra möjligheten att ta del 
av kommunens allmänna handlingar. Därav föreslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut för de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestämmelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följs). 

Föreslås att Håbo kommun inte tar ut någon avgift när följande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter för radio/TV /press, kommunala bolag och 
förbund, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
A v gift ska heller inte tas ut för expediering av beslut till berörda. Ä ven 
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kopiering av samhällsinformation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt. 

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med dennajämförelse var att finna en rimlig utformning 
av bestämmelserna för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det finns stora variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i färg och/eller formatet AO. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faktura eller 
postförskott. Föreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym). 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar, hid 2014.192 
- Tjänsteskrivning 2014-02-10 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 31. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av allmänna 
handlingar, KS hid 2014.192. Avgifterna börjar gälla den 5 maj 2014 
och gäller tillsvidare. 
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Beslut om säkerhetsskyddschef i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Sedan l januari 2014 har kommunen tagit över bidraget som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) betalar ut till kommunerna för 
arbetet med åtgärder inför och vid en extraordinär händelse. 

Tidigare har bidraget gått till räddningstjänsten. 

I samband med övertagandet av bidraget infördes rollen som 
säkerhetssamordnare som även innefattar rollen som säkerhetsskyddschef. 

Ur säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) framgår följande: 
§ 6 Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om 
det inte är uppenbart obehövligt finnas en säkerhetsskyddschef som utövar 
kontroll över säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef Det skall 
finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen Om det behövs skall det 
vidare finna en biträdande säkerhetsskyddschef 

Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2009-09-07, § 107, är räddningschefen 
utsedd till säkerhetsskyddschef för kommunen. Beslutet gäller tills vidare. 
Då säkerhetssamordnaren även har rollen som säkerhetsskyddschef bör nytt 
beslut tas. Kommundirektören som enligt ovan beslut utsetts som ersättare 
för kommunens säkerhetsskyddschef kvarstår som ersättare. 

Beslutsunderlag 

säkerhetsskyddsförordning (1996:633) 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-04 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 32. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att säkerhetssamordnaren även ska vara kommunens 
säkerhetsskyddschef. Beslutet gäller tills vidare. 

2. Styrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut daterat 
2009-09-07' § l 07. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
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Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om 
förordnande av borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare 

Länsstyrelsen har tidigare forordnat foljande personer inom Håbo kommun 
att vara borgerliga vigsel- och partnerskapsforrättare: 

Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgitta Green (Båp) 

. Nina Lagh (M) 
Karl-Henrik Narming (M) 

Bedöms lämpligt att Carina Lund (M) forordnas som vigsel- och 
partnerskapsforrättare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O 
- Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-02-18, § 33. 

Utskottet tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen foreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län förordnar Carina 
Lund (M) som borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare. 

2. Styrelsen noterar att Nina Lagh och Karl-Henrik Nanning, är 
avflyttade från Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Beslut om justering av gällande beslut om firmatecknare för 
dels kommunstyrelsens verksamheter och dels 
kommunövergripande frågor 

Sammanfattning 
Nu gällande ordning för firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 
kommunstyrelsen 2012-04-10, § 65. 

Sedan dess har det· skett vissa förändringar inom förvaltningsorganisationen 
vilket föranleder behovet av att justera rätten att teckna firma. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för 
kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchefTarja Dahlin. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 65 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordforande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani. 
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Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchefTarja Dahlin. 

2. Styrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare. 

3. Styrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 
2012-04-10, § 65. 

Beslutsexpediering 

Förvaltningsrätten- för bevakning av beslutets lagakraftvinnande 
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Vid tillfållen under år 2012 noterades viss personalomsättning inom 
planavdelningen, och inom bygg- och miljöavdelningen. En liknande 
situation har nu uppstått inom socialförvaltningen. 

Noteras frågor om och synpunkter med anledning av detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen överlämnar frågor och synpunkter till personal- och 
förhandlingsutskottet, för fortsatt beredning. 

Bes lutsexpediering 
Personal- och förhandlingsutskottet 
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