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Kommunstyrelsens beslut § 63, gällande fortsatt medverkan i Leader Norra Mä
larstranden, är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 67 Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och föreningars kostnader för 
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§ 73 Beslut om ide- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum 
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§ 7 5 Beslut om korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter 
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§ 80 Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l :a klass i skolan, motionärer: 
Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 
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§ 82 V erksarnhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Håbo kommun 2013 
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KS 2014/87 

Fortsatt medverkan i leader Norra Mälarstranden lokalt ledd 
Utveckling 2014-2020 

Sammanfattning 
LEADER Norra Mälarstranden (LNM) har i skrivelse, inkommen 18 mars 
2014, ställt frågan om Håbo kommun även fortsättningsvis vill ingå i Lokalt 
Ledd Utveckling med leadermetoden under programperioden 2014-2020. 
LNM skriver att man får att komma vidare i arbetet med kommande 
verksamhetsområde får lokalt ledd utveckling, behöver en avsiktsförklaring 
från kommunerna senast den l juni 2014, om medverkan under 
programperioden 2014-2020. Man säger i skrivelsen "Då budget får 
programperioden ännu inte är fastställd är det i nuläget inte möjligt att sätta 
en exakt siffra, utan den informationen får vi återkomma med. En 
utgångspunkt är att avsätta samma belopp i kommunens budget som under 
den gångna perioden". 

Arbetet har under perioden reglerats av det nationella Landsbygdsprogram 
får Sverige 2007-2013, EU:s fårordningar om stöd får landsbygdsutveckling 
från Europeiska jordbruksfonden samt den lokalt framtagna strategin får 
området. Verksamheten har finansierats med medel från EU ( 40% ), svenska 
staten (30%) samt de fyra kommunerna Hallstahammar, Västerås, Enköping 
och Håbo (tillsammans 30%). Verksamheten har bedrivits dels som 
basverksamhet inom en av LNM får verksamhetsåret bestämd ekonomisk 
ram, dels i projekt med en får respektive projekt av LNM godkänd budget. 
Som ett led i genomförandet av landsbygdsprogrammet med hjälp av 
leadermetoden finns ett avtal mellan länsstyrelse och LNM. Avtalet reglerar 
fårhållandet mellan länsstyrelsen och LNM, och inkluderar bl.a. 
fårbindande till gällande regel verk, EG-medel, beslutsfattande, 
revisionsförfaranden samt LNM: s sammansättning och strategi. 

Håbo kommun har under perioden finaniserat Leader med ett belopp 
motsvarande 2,8 Mkr d v s 400 tkr per år. Det har gett företag, föreningar 
med flera en möjlighet att söka pengar från Leader. Programperioden har 
gett goda erfarenheter av lokalt ledd utveckling via leadermetoden, det vill 
säga trepartssamverkan med underifrånperspektiv och lokal förankring. 
Under programperioden har man stöttat 83 samverkansprojekt och ett 50 tal 
utvecklingscheckar på landsbygden med en summa av 38,8 miljoner i stöd, 
detta har sedan växlats upp minst 4 gånger med övrig finansiering och 
ideellt arbete. 

Arbetet med nästa programperiod 2014-2020 pågår både på EU- och 
departementsnivå. För att inte glappet mellan programperioderna ska bli får 
stort har lokalt arbete inletts runt om i landet. LNM har påbörjat ett arbete 
med att utvärdera innevarande program samt att påbörjat 
fårankringsprocesser inför kommande programperiod 2014-2020. Kontakter 
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har tagits med samtliga fyra kommuner. Kommande programperiod kommer 
att innebära att lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden möjliggörs även 
inom Regionala fonden, Socialfonden samt Havs- och Fiskefonden genom 
en samordning mellan fonderna som kommer att hanteras av 
J ordbruksverket 

Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att kommunens medverkan i 
LEADER Norra Mälarstranden har kommit Håbo kommuns företagare och 
föreningar tillgagn, och att det således bör fortsätta under kommande 
program period. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att till LEADER Norra Mälarstranden uttala som en avsiktförklaring att Håbo 
kommun avser att medverka även under programperioden 2014-2020, under 
förutsättning av att medfinansiering ligger på samma nivå som den tidigare 
perioden. 

Beslutsunderlag 
Handling inkommen 2014-03-18. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-08, KS hid 2014.1580. 

Förslag till beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att till Leader Norra uttala som en 
avsiktförklaring att Håbo kommun avser att medverka även under 
programperioden 2014-2020, under förutsättning av att medfinansiering 
ligger på samma nivå som den tidigare perioden. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Leader Norra Mälarstranden, Kungsgatan 42, 745 80 Enköping 
Håbo Marknads AB 
Kommundirektör 
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Beslut om utdelning av Jan Fridegårdspriset 2014 

Sammanfattning 
Michel Wenzer är nominerad att tilldelas Jan Fridegårdspriset 2014. 

Michel Wenzer 
Regissör, kompositör och fotograf. 

Han debuterade 2003 med den tredelade kortfilmen "Three Poems by Spoon 
Jackson" som producerades fcir kortfihnsmagasinet Ikon, SVT. Dessa 
filmdikter fick framgång på festivaler världen över. 

Med utgångspunkt i ovannämnda kortfilm ville han vidareutveckla den 
kontakt han fått med den amerikanske poeten Spoon Jackson. 

Under tio års tid arbetade han med filmen "At night I fly", som foljer 
livstidsfångarna på New Folsom Prison. "At night I fly" hade premiär 2011 
och vann pris på Tempo Dokumentärfestival och en guldbagge for bästa 
dokumentärfilm. 

Han har även komponerat musiken till sina och andras filmer. 

Motivering: 
Wenzer får priset for att han genom sin precision i filmhantverket väcker 
frågor om vad det är som gör oss till människor. För att han väljer att skildra 
klassamhällets yttersta konsekvenser. Där han i en brutal verklighet aldrig 
släpper det solidariska perspektivet, och därför kan visa både människors 
överlevnadskonst, livsvilja och värdighet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Rektor på Biskops Arnö Folkhögskola informerar om bakgrunden och 
tolkningen av J an Fridegårdpriset Information ges om Michel Wenzer som 
är nominerad till att tilldelas Jan Fridegårdpriset 

Kommunstyrelsens ordforande informerar om att kommunstyrelsen och 
Håbo kommuns vänorter är inbjudna och kommer att delta i prisutdelningen 
på Biskops-Arnö i juni 2014. Ansvariga for vänortsbesöket är 
kommunstyrelsen ordforande Agneta Hägglund, ledamot i kommunstyrelsen 
Carina Lund, konununfullmäktiges ordforande Owe Fröjd, 
bildningsnämndens ordforande W emer Schubert, bildningsnämndens vice 
ordforande Lennart Carlsson och ansvariga tjänstemän är bland annat 
kulturstrateg Asa Eriksson. 

Kulturstrateg berättar i korthet om planeringen for invigningen. 
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Beslutsunderlag 

- Juryns fårslag till Fridegårdspriset 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att Fridegårdspriset 2014 tilldelas Michel 
Wenzer i enlighet medjuryns motivering. 

Beslutsexpediering 
Kulturstrateg 
Rektor Biskops Amö Folkhögskola 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1733 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 65 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår art dagordningen kompletteras med ärendet om 
begäran om ansökan om medel från Läraskolan. 

Ordföranden konstaterar art ärendet Redovisning av berett 
medborgarförslag omförbättrad gästbrygga, uppförande av 
orienteringstavla samtfarthinder för fordonstrafik vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i Aransborgsviken utgår. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Beslut 

l. styrelsen beslutar art godkänna utsänd dagordning/ärendelista med 
föreslaget tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

{~j l 

Nr 2014_1734 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 66 

Informationer 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande information: 

Ett brev har inkommit från Kollektivtrafikförvaltningen UL angående 
beställning av tilläggstrafik för skolklasser och pensionärer. Brevet består av 
ett svar på den beställning om en offert för tilläggstrafik för skolklasser och 
pensionärer som Håbo kommun skickat. Syftet med tilläggstarfiken är att 
Håbo kommun önskar möjliggöra för pensionärer och skolklasser att resa 
gratis med den befintliga tätortstrafiken inom Bålsta tätort. UL skriver i sitt 
svar till Håbo kommun att rabatter till enskilda kundgrupper inte faller inom 
tillköpsmöjligheten och att en offert därför inte kan ges till Håbo kommun. 

Kommundirektören lämnarföljande information: 

Håbo kommun har på tjänstemannanivå ingått ett avtal/avsiktsförklaring för 
krissamverkan. Krissamverkan innebär ett sarnarbete där man ställer upp 
och hjälper varandra med resurser. Samarbetet innebär regelbundna träffar i 
en styrgrupp. 

Kommundirektören informerar om följande frågor från Regionför bundet: 

Det finns ett första utkast till att utveckla näringslivsklimatet i Uppsala län. 
Utkastet har två inriktningar; bemötande och etablerande. Under hösten 
20 14 behöver Håbo kommun fi1ma ett sätt att samordna utvecklingen av 
näringsli vsklimatet. 

Regionförbundet arbetar kontinuerligt med Digital Agenda och 
kommunernas verksanilleter har inventerats. 

Håbo kommun ingår i Effektiviseringeberedningen som har till syfte att öka 
samverkan över kommungränserna. Inför den kommande mandatperioden 
kommer man att utreda effektiviseringsberedningen för att se om det är det 
mest län!pliga och effektiva sättet för samverkan över kommungränser. 

Ekonomichefen lämnarföljande information: 

Diskussioner pågår mellan Håbo kommun och Håbohus om 
bostadsrättsföreningarna för Väppeby l och 2. Diskussioner förs i syfte att 
Håbohus AB övertar dessa fastigheter och att bostadsrättsföreningarna 
avvecklas. Målsättningen efter övertagandet är att hyrorna för Väppeby 2 
(äldreboendet) sätts ner till ungefår sma nivå som solängens 
äldre boendet. En konsult från PWC är inkopplad för att utreda dels hur 
avveckling kan ske, dels vilka skattemässiga konsekvenser eventuellt ett 
övertagandet kan få för kommunen alternativt för bolaget, utredning pågår. 
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Ett förslag kommer att föreläggas till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige 
för ett beslut. 

Utvecklingschefen lämnar följande information: 

Utvecklingschefen delarutHåbo kommuns vision Vårt Håbo 2013. 

Utvecklingschefen informerar om att detaljplanen för Logistik Bålsta, 
Kvarter 3, nu behandlas i Mark- och miljödomsto len. Håbo kommun har 
getts tillfålle att yttra sig i ärendet. Nyligen inkom ny information om 
möjliga ställen inom området med eventuell förekomst av 
vattensalamandrar. Kommunen utreder nu frågan och yttrandet kommer 
bland annat ange åtgärder för hur man kan avse att ta hänsyn och förbättra 
livsvillkoren för vattensalamandrarna. 

Utvecklingschefen informerar om att möjligheterna och behovet av en fårja 
mellan Skokloster och Knivsta utreds. Kontakt har tagits med tjänstemän i 
Knivsta kommun. Där har markägare fått positivt planbesked och det finns 
ett allmänt politiskt intresse av att komma närmare vattnet. Tjänstemännen 
på Plan- och utvecklingsavdelningen kommer att fortsätta utreda frågan 
(antal boende, trafik, vägar etc.) som sedan används som underlag i 
planarbetet 

Samhällsplaneraren lämnarföljande information: 

Samhällsplaneraren informerar om att Regionförbundet har inkommit med 
en fråga om Håbo kommun kommer att utveckla småhamnar. Anledning till 
denna förfrågan är för att, i samband med att en ny programperiod startar, 
identifiera vilka småhamnar som finns i Uppsala län. Håbo kommun 
kommer att anmäla intresse till Regionförbundet 
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Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och 
föreningars kostnader för nyttjande av kommunens 
anläggningar samt kommunens subventioner för uthyrningen, 
motionär: Björn Fredriksson (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överlämna en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kommunstyrelsen för beredning. 

Av motionen framgår bland annat följande: 

"Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. A v dessa är 65 
idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte 
minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att 
tjej sporten, som t. ex. ridning missgynnas. Men är det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra ensanunanställning/förening över vilka bidrag som 
betalts ut, föreningamas kostnad för att använda kommunens anläggning 
samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa" 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt Håbo kommuns kostnader 
för föreningslivet under 2012 och 2013 i en rapport. A v rapporten framgår 
att föreningslivet i Håbo kommun totalt har kostat cirka 21,6 milj 2012 och 
21,1 milj 2013 inklusive investeringar och exklusive lönekostnader. 

Förvaltningen kan även konstatera att kommunens kostnader för lokaler, 
anläggningar och bidrag är idag är spridda på flera förvaltningar i 
kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats flera gånger och 
ansvaret för föreningar och lokaler har flyttats mellan förvaltningar och 
verksamheter. 

Dock kan förvaltningen konstatera att Håbo kommuns totala hantering av 
föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas till dagens förhållanden 
och resurser. Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför under 2014 och 
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2015 att arbeta fram förslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver kommer även avtal i vissa fall omförhandlas. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av kostnader för föreningslivet i Håbo kommun
daterat 2014-04-16. 

Fullmäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 
Motion daterad 2013-09-16. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §58. 

Utskottet tillstyrker rorvallningens fiirslag. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Avdelningschef för kultur- och livsmiljö svarar på frågor kring den 
sammanställning som gjorts av kostnader för föreningslivet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 68 KS 2014/11 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
Följande beslut får perioden 2014-01-23-2014-005-05, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, 2014-03-12-2014-04-13. 
• Skolfårvaltningen, perioden 2014-01-23-2014-04-09. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-02-11-2014-05-05. 
• Bi1dningsf6rva1tningen, perioden 2014-04-04. 

Delegationsbeslut upphandling mars 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-03-01 till2014-03-31: 

• Beslut om förlängningsavtal med Cornerstone Sweden AB UH-13-2, 
självstudier via webb. Beslut daterat 2014-03-21, undertecknat av 
Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Tilldelningsbeslut tryckeritjänster, UH-13-2340. Beslut daterat 
2014-03-21 undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

(J l l ,A' l 

Nr2014.1744 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning: 

Idrottsf6rbund utbetalning av 
föreningsbidrag till 
SISU 
Idrottsutbildarna 
en!. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, summa 
40.000 kr. 

A vialsbidrag 20 I 4 2014/15 2014-05-19 PEN OR 
Bidrag 2013, SISU Idrottsutbildarna- Upplands Beslut om 2014.69 KS 2014-01-09 
Idrottsförbund utbetalning av 

f6reningsbidrag till 
SISU 
Idrottsutbildarna för 
en l. 
delegationsordning 
en en pkt 9.1, 
summa 40.000 kr. 

2014-05-19 BEBER 

Drift- och skötsel avtal, Bålsta Enköping Alpina Klubb Beslut om 2014.264 KS 2014-01-27 
utbetalning enligt 
avtalBLN2013.17 
en l. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, summa 
80.000 kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
--------··· 

Drift- och skötselbidrag, Bålsta Cykelklubb Beslut om 2014.266 KS 2014-01-27 
utbetalning enligt 
avtal BLN 2007 
en!. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr. 

A vialsbidrag 2014 2014115 2014-05-19 BEBER 

--··----
Drift- och skötselavtal, Bålsta Frisbee Klubb Beslut om 2014.273 KS 2014-01-27 

utbetalning enligt 
avtal BLN 
2013.174 en!. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, summa 
10.000 kr. 

A vialsbidrag 2014 2014115 2014-05-19 BEBER - .. ,, _______________ 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Drift- och skötselavtal, Bålsta Skidklubb Beslut om 2014.274 KS 2014-01-27 
utbetalning enligt 
avtalBLN 
2013.172 enl. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, sunnna 
30.000 kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselavtal, Dansklubben Klacken Beslut om 2014.275 KS 2014-01-27 

utbetalning enligt 
avtal KS 2013.2527 
enl. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, summa 
5.000 kr. 

A vialsbidrag 20 14·--·-·· 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselavtal, Håbo Kultur & Beslut om 2014.276 KS 2014-01-27 
Hembygdsförening utbetalning enligt 

avtal BLN 
2010.152 enl. 
delegationsordning 
en pkt 9.1, sununa 
7.000 kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 

Drift- och skötsel bidrag, Lilla Hagalunds Vänner Beslut om utbetalning 2014.277 KS 2014-01-27 
enligt avtal BLN 
2010.153 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 7.000 
kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselbidrag, Skokloster Beslut om utbetalning 2014.278 KS 2014-01-27 
Bygdegårdsförening enligt avtal BLN 

2010.154 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 7.000 
kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötsel bidrag, Skokloster Gille Beslut om utbetalning 2014.279 KS 2014-01-27 

enligt avtal BLN 
2013.173 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 2.000 
kr. 

Avtalsbidrag 2014 2014/15 
. ··----·"-----~-

2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselbidrag, skokloster Sportklubb Beslut om utbetalning 2014.280 KS 2014-01-27 

enligt avtal BLN 
2013.175 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 15.000 
kr. 

A vialsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 

JUSTERARE 

l JPJIY/Y/,i 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1744 
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c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS §68 KS 2014/11 

Drift- och skötselavtal, Övergrans Beslut om utbetalning 2014.281 KS 2014-01-27 
Bygdegårdsförening enligt avtal BLN 

2009.896 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 7.000 
kr. 

·--~~Jl!sbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselavtal, Knarrbackens FC Beslut om utbetalning 2014.742 KS 2014-03-03 

enligt avtal KS 
2014.739 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 45.000 
kr. 

Avtalsbidrag 2014 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Drift- och skötselavtal, Träningshus l Beslut om utbetalning 2014.743 KS 2014-03-03 

enligt avtal KS 
2014.738 enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 
150.000 kr. 

A vialsbidrag 20 14 2014/15 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Aktiv Ungdom Beslut om utbetalning 2014.821 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Aktiv Ungdorn enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 28.040 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014112 2014-05-19 BEBER 

Aktivitetsbidrag 2014, Björksäterkyrkans Ungdom Beslut om utbetalning 2014.822 KS 2014-03-10 
av föreningsbidrag till 
Björksäterkyrkans 
Ungdomen!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Bordtennisklubb Beslut om utbetalning 2014.823 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Bålsta Bordtennisklubb 
en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 10.514 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER ... 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Boxningsklubb Beslut om utbetalning 2014.824 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Bålsta Boxningsklubb 
en l. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 10.514 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 

vJ~~~ 
. " 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014_1744 
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c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta FBC Beslut om utbetalning 2014.825 KS 2014-03-10 
av foreningsbidrag till 
Bålsta FBC enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa43A31 
kr, 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Gymnastikklubb Beslut om utbetalning 2014.826 KS 2014-03-10 

av fOreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastikklubb 
enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 94.681 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta HC Beslut om utbetalning 2014.827 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Bålsta HC enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 
110.729 kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Idrottskamrater Beslut om utbetalning 2014.828 KS 2014-03-10 

av foreningsbidrag till 
Bålsta Idrottskamrater 
enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 25.149 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 

Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta IF Handboll Beslut om utbetalning 2014.829 KS 2014-03-10 
av föreningsbidrag till 
Bålsta IF Handboll enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 56,403 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Judoklubb Beslut om utbetalning 2014.830 KS 2014-03-10 

av fOreningsbidrag till 
Bålsta Judoklubb en!. 
delegationsordningen 
pkt 9 .l, summa 21.291 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Simklubb Beslut om utbetalning 2014.831 KS 2014-03-10 

av foreningsbidrag till 
Bålsta Simklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 24.235 
kr. 

~ktivitetsbidrag 2014 2014112 2014-05-19 BEBER 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 
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c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS §68 KS 2014/11 

Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Skidklubb Beslut om utbetalning 2014.832 KS 2014-03-10 
av föreningsbidrag till 
Bålsta Skidklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 3.227 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2Ql4 2014112 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Tennisklubb Beslut om utbetalning 2014.833 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Bålsta Tennisklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 54.602 
kr. 

Aktivitetsbidrag 20 14 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Fridegårds Skol IF Beslut om utbetalning 2014.834 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Fridegårds Skol IF enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 2.366 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER ----·----
Aktivitetsbidrag 2014, Friluftsfrämjandet Bålsta Beslut om utbetalning 2014.835 KS 2014-03-10 
lokalavdelning av föreningsbidrag till 

Friluftsfrämjandet 
Bålsta lokalavdelning 
enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 6.092 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014112 2014-05-19 BEBER 

Aktivitetsbidrag 2014, FUBB Basket Beslut om utbetalning 2014.836 KS 2014-03-10 
av föreningsbidrag till 
FUBB Basket enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sunnna 15.167 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Håbogymnastema Beslut om utbetalning 2014.837 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Håbogyrrmastema enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 40.500 
kr. 

Aktivitetsbidrag 20 14 2014112 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo Atletklubb Beslut om utbetalning 2014.838 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag 
Håbo Atletklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 21.613 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER -

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Aktivitetsbidrag 2014, Håbo FotbollsFörening Beslut om utbetalning 2014.839 KS 2014-03-10 
av föreningsbidrag till 
Håbo FotbollsFörening 
en l. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 
195.125 kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo Ridklubb Beslut om utbetalning 2014.840 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Håbo Ridklubb en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 53.997 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-\9 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Håbo scoutkår Beslut om utbetalning 2014.841 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Håbo scoutkår en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 13.964 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Knarrbacken FC Beslut om utbetalning 2014.842 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Knarrbacken FC en!. 
delegationsordningen 
pk! 9 .l, summa 3.207 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Aktivitetsbidrag 2014, Korpförening Bålsta Beslut om utbetalning 2014.843 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Korpföreninge Bålsta 
en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 342 kr. 

Aktivitets bidra~ 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 

Aktivitetsbidrag 20 J 4, Träningshus l Beslut om utbetalning 2014.844 KS 2014-03-10 
av fOreningsbidrag till 
Träningshus l enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 48.951 
kr. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Astma Beslut om avslag på 2014.845 KS 2014-03-10 
och Allergiföreningen Enköping Håbo ansökan från Astma 

och Allergifåreningen 
Enköping Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt9.1. 

Pensionärs- <?.Ch handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS §68 KS 2014/11 

Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Artentian Beslut om utbetalning 2014.846 KS 2014-03-10 
Enköping/Håbo av foreningsbidrag till 

Artentian 
Enköping/Håbo enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 3.895 
kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Bålsta Beslut om utbetalning 2014.847 KS 2014-03-10 
FBC av foreningsbidrag till 

Bålsta FBC enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 902 kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Bålsta Beslut om utbetalning 2014.848 KS 2014-03-10 
Finska Förening av foreningsbidrag till 

Bålsta Finska Förening 
enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 4.264 
kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Bålsta Beslut om utbetalning 2014.849 KS 2014-03-10 
Parkinsonförening av fOreningsbidrag till 

Bålsta 
Parkinsonförening enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 1.107 
kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Beslut om utbetalning 2014.850 KS 2014-03-10 
Diabetesföreningen i Håbo av foreningsbidrag till 

Diabeteslåreningen i 
Håbo enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 2.419 
kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 

Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, Beslut om utbetalning 2014.852 KS 2014-03-10 
Föreningen Träffens och Skeppets Gårdsråd av fåreningsbidrag till 

F öreningen Träffens 
och Skeppets Gårdsråd 
en l. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 1.435 
kr. 

Pensionärs- och handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, PRO Beslut om utbetalning 2014.853 KS 2014-03-10 
H åbo av foreningsbidrag till 

PRO Håbo enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 43.050 
kr. 

Pensionärs-_?ch handikappsbidrag 2014/49 2014-05-19 BEBER 

JUSTERARE 

1Jtlf1(ll 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1744 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 

Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, 
Reumatikerföreningen Enköping-Håbo 

Pensionärs- och handikappsbidrag 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, RTP 
Enköping Håbo 

Pensionärs- och handikappsbidrag 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, SPF 
H åbo 

Pensionärs- och handikappsbidrag 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, SRF 
H åbo 

Pensionärs- och handikappsbidrag 
Pensionärs- och Handikappsbidrag 2014, 
STROKE-Föreningen Håbo 

Pensionärs- och handikappsbidrag 

Kulturbidrag 2014, Biskops Amö Kulturförening 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Bålsta Finska Förening 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/11 

Beslut om utbetalning 2014.854 
av föreningsbidrag till 
Reumatikerföreninge 
Enköping-Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa2.706 
kr. 

2014/49 
Beslut om utbetalning 2014.855 
av föreningsbidrag till 
RTP Enköping Håbo 
en l. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 328 kr. 

2014/49 
Beslut om utbetalning 2014.856 
av föreningsbidrag till 
SPF Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 41.984 
kr. 

2014/49 
Beslut om utbetalning 2014.857 
av föreningsbidrag till 
SRF Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa2.993 
kr. 

2014/49 
Beslut om utbetalning 2014.858 
av föreningsbidrag till 
STROKE-Föreningen 
Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt9.1, summa2.296 
kr. 

2014/49 

Beslut om utbetalning 2014.864 
av föreningsbidrag till 
Biskops Amö 
Kulturförening enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 30.000 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 2014.865 
av föreningsbidrag till 
Bålsta Finska Förening 
en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 3.500 
kr. 

KS 

2014-05-19 
KS 

2014-05-19 
KS 

2014-05-19 
KS 

2014-03-10 

BEBER 
20 14-03c-_c-10c--

BEBER 
2014-03-10 

BEBER 
2014-03-10 

2014-05-19 BEBER 
----:K:OCS~~~- 2014-03-10 

2014-05-19 

KS 

BEBER 

2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
KS --;2C;;0'0-14o--0"'3c--J~O· 

K==ul~tu=r~b'=·d~ra~g~2=0~14~-------- ____________ 2=0~14~/~17~----- 2014-05-19 ÅSAE 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 
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rnl HÅBO 
~KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 68 

Kulturbidrag 2014, Föreningen Lilla Hagalunds 
Vätu1er 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Föreningen Norden Håbo 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Hantverksföreningen Kreativa 
Händer 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Håbo Damkör 

Kulturbidrag 2014 --=----o~-~-----o~~-~ 
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella Kvinnors 
Förening 

Beslut om utbetalning 
av föreningsbidrag till 
Föreningen Lilla 
Hagalunds Vänner enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sununa 25.000 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 
av foreningsbidrag till 
Föreningen Norden 
Håbo en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sununa 20.600 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 
av föreningsbidrag till 
Hantverksföreningen 
Kreativa Händer enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 7.500 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 
av föreningsbidrag till 
Håbo Damkör en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 10.000 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 
av fOreningsbidrag till 
Håbo Internationella 
Kvinnors Förening enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, sununa 500 kr. 

2014/17 
Beslut om avslag på 

Kulturbidrag 20 l ',1-::-::-;::---:----cc--o:--::::--:------='"-"='-----:-· 
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella Kvinnors 
Förening ansökanom 

foreningsbidrag till 
Håbo Internationella 
Kvinnors Förening 
enligt 
delegationsordningen 
pkt 9.1. 

Kulturbidrag 2014:- _________ _ 2014/17 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/11 

2014.867 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.868 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.869 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.871 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.872 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.873 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014_1744 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS§ 68 KS 2014/11 

Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella Kvinnors Beslut om avslag på 2014.874 KS 2014-03-10 
Förening ansökan om 

föreningsbidrag till 
Håbo Internationella 
Kvinnors Förening 
enligt 
delegationsordningen 
pkt 9.1 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 
Kulturbidrag 2014, Håbo Internationella Kvinnors Beslut om utbetalning 2014.875 KS 2014-03-10 
Förening av föreningsbidrag till 

Håbo Internationella 
Kvinnors Förening enl. 
delegationsordningen 
pk! 9 .l, summa 3.400 
kr. 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 
Kulturbidrag 2014, Håbo Kultur & Beslut om utbetalning 2014.876 KS 2014-03-10 
Hembygdsförening av föreningsbidrag till 

Håbo Kultur & 
Hembygdsförening enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 3.500 
kr. 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 
Kulturbidrag 2014, Häggeby Skol- och Beslut om utbetalning 2014.877 KS 2014-03-10 
Bygdernuseum av föreningsbidrag till 

Häggeby Skol- och 
Bygdemuseum enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 5.000 
kr. 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 
Kulturbidrag 2014, Klosterlikören Beslut om utbetalning 2014.878 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Klosterlikören enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 5.000 
kr. 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 
Kulturbidrag 2014, Konst i Håbo Beslut om utbetalning 2014.879 KS 2014-03-10 

av föreningsbidrag till 
Konst i Håbo enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 15.000 
kr. 

Kulturbidrag 2014 2014/17 2014-05-19 ÅSAE 

JUSTERARE EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 

Kulturbidrag 2014, Skokloster 
Bygdegårdsforening 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Skokloster KULTurforening 
SKULT 

Kulturbidrag 2014 
Kulturbidrag 2014, Skokloster Slotts Vänforening 

Kommunbidrag till studieförbund 2014 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta Båtklubb 

~kal och driftsbidrag 2014 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta 
Gymnastikklubb 

Lokal och driftsbidrag 2014 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta Square 
Dancers 

Lokal och driftsbidrag 2014 

Beslut om utbetalning 
av fOreningsbidrag 
Skokloster 
Bygdegårdsforening 
en!. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 10.000 
kr. 

2014/17 
Beslut om utbetalning 
av föreningsbidrag till 
Skokloster 
KUL Turforening 
SKULTenl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 17.000 
kr. 

2014/17 
Beslut om avslag på 
ansökan om 
foreningsbidrag till 
Skokloster Slotts 
Vänfårening enligt 
delegationsordningen 
pkt 9.1 

2014/14 
Beslut om utbetalning 
av fåreningsbidrag till 
Bålsta Båtklubb enl. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 8.100 
kr. 

2014113 
Beslut om utbetalning 
av föreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastikklubb 
en l. 
delegationsordningen 
pkt9.1, summa20.402 
kronor. 

2014/13 
Beslut om utbetalning 
av foreningsbidrag till 
Bålsta Square Dancers 
en l. 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 4 827 
kronor. 

2014/13 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/11 

2014.880 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.881 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.882 KS 2014-03-10 

2014-05-19 ÅSAE 
2014.885 KS 2014-03-11 

2014-05-19 BEBER 
2014.886 KS 2014-03-11 

2014-05-19 BEBER 
2014.887 KS 2014-03-11 

2014-05-19 BEBER 
---

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1744 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Lokal och Driftbidrag 2014, Bålsta Tennisklubb Beslut om utbetalning 2014.891 KS 2014-03-11 
av föreningsbidrag till 
Bålsta Tennisklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 
127.287 kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014113 2014-05-19 BEBER 

Lokal och Driftsbidrag 2014, Hittakatten Beslut om utbetalning 2014.898 KS 2014-03-ll 
av föreningsbidrag till 
Hittakatten enl. 
delegationsordningen 
pkt9.1, summa 1.310 
kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13 2014-05-19 BEBER 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Håbo Atletklubb Beslut om utbetalning 2014.899 KS 2014-03-ll 

av föreningsbidrag till 
Håbo Atletklubb enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa4.003 
kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014113 2014-05-19 BEBER -------
Lokal och Driftsbidrag 2014, Håbo Damkör Beslut om utbetalning 2014.900 KS 2014-03-ll 

av fåreningsbidrag till 
Håbo Damkör enl. 
delegationsordningen 
pkt 9 .l, summa 625 
kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13 2014-05-19 BEBER 
·--·-·--~ 

Lokal och Driftsbidrag 2014, Beslut om utbetalning 2014.901 KS 2014-03-ll 
Reumatikerföreningen Enköping-Håbo av föreningsbidrag till 

Reumatikerföreningen 
Enköping-Håbo enL 
delegationsordningen 
pkt 9.1, summa 251 
kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014/13 2014-05-19 BEBER 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Skokloster Gille Beslut om avslag på 2014.902 KS 2014-03-ll 

ansökan om 
föreningsbidrag till 
Skokloster Gille enligt 
delegationsordningen 
pkt 9.1. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014113 2014-05-19 BEBER 
Lokal och Driftsbidrag 2014, Bålsta Folkdansgille Beslut om utbetalning 2014.906 KS 2014-03-11 

av föreningsbidrag till 
Bålsta Folkdansgille 
en L 
delegationsordningen 
pkt 9 .l, summa 1.225 
kronor. 

Lokal och driftsbidrag 2014 2014113 2014-05-19 BEBER 
··--·--·--·-·· -····--

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 



c HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS 2014/11 

Aktivitetsbidrag 2014, Bålsta Doja Beslut om avslag på 2014.1045 KS 2014-04-15 
ansökan till Bålsta 
Doja enl. 
delegationsordningen 
pkt9.1. 

Aktivitetsbidrag 2014 2014/12 2014-05-19 BEBER 
Ändring av detaljplan for Krägga l :217, del av 2014.1111 KS 2014-03-31 
l :211 - behovsbedömning av miljöbedömning, 
Cristin Ulvsbäck Lindh, planchef 
Ändring av detaljplan för Krägga 1:217, del av 2012/66 2014-05-19 PACIF 
l :211, konferensändamål 

Klas Ljungberg, utvecklingschef Ansökan om 2014.1257 KS 2014-04-11 
schakttillstånd 
(markavtal) i Håbo 
kommun, Svensk 
infrastruktur AB 

Markavtal for fiberoptiskt nät till enskilda 2014/64 2014-05-19 KLALJU 
fastigheter i Håbo kommun 
Nyupplåning 54,8 mkr år 2014 revers 68296 Nyupplåning 54,8 mkr 2014.1330 KS 2014-04-15 

år 2014 revers 68296 
2014-05-19 vv 

Delegationsbeslut omsättning lån nr Delegationsbeslut 2014.1334 KS 2014-04-15 
39347,43364,42572,25613 till nytt lån 68266 omsättning lån nr 

39347,43364,42572,25 
613 till nytt lån 68266 

2014-05-19 vv 
Remissyttrande betr. markupplåtelse, Klas 2014.1389 KS 2014-04-24 
Ljungberg, utvecklingschef 
TilWillig upplåtelse av kommunens mark 2014 2014/29 2014-05-19 KLALJU 
Remittering av Motion- Enskilda avlopp i 2014.1425 KS 2014-04-22 
kretslopp, motionär Göran Eriksson (C), Per 
Kjellander, kommundirektör 
Motion -Enskilda avlopp i kretslopp, motionär 2014/63 2014-05-19 PERKJ 
Göran Eriksson, C 
Per Kjellander, kommundirektör 2014.1485 KS 2014-04-29 
Motion - Enskilda avlopp i kretslopp, motionär 2014/63 2014-05-19 PERKJ 
Göran Eriksson, C 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1744 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS §68 KS 2014/11 

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

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-12, KS hid 2014.1608. 
Förteckning över beslut fattade inom KS förvaltning. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 69 

Redovisning av inkomna handlingar 

Sammanfattning 

KS 2014/1 O 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-05-12, KS hid 
2014.1606. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNlNG Nr2014.1745 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 70 

Aktuella protokoll 

Sammanfattning 

KS 2014/31 

Protokoll- bolagsstämma, Håbohus AB, 2014-04-29. 
Protokoll- bolagsstämma, Håbo Marknads AB, 2014-04-23 

Beslutsunderlag 
- Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar protokoll och anteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 71 KS 2014/16 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 
och plan 2016-2017 

Sammanfattning 

Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning och behov samt förändringar i 
lagar och förordningar. Budgeterat resultat för år 2015 uppgår ti1122,8 mkr 
eller 2,3 procent av skattenettot Nämndemas budgetramar har utökats med 
38,6 mkr eller med 4,27 procent ijänllörelsen med budget 2014. 
Budgeterade resultat för åren 2016 och 2017 uppgår till ca 30,0 mkr eller 
2,9 procent år 2016 respektive ca 38,0 mkr eller 3,5 procent år 2017. 

Kommunövergripande mål 
Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de kommunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kommunfullmäktige och nämnderna 
fastställer sina mål. Dessa mål kan komma att revideras under hösten. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 138,0 mkr för 
skattefinansierade verksamheter och till 18,8 mkr för laxefinansierade 
verksamheter. Med föreliggande investeringsförslag uppgår 
upplåningsbehov för år 2015 till ca 47,4 mkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 och 
plan 2016-2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-12. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §55. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att den politiska majoriteten 
står bakom tjänstemännens förslag till ekonomiska ramar avseende drift
och investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017. 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Yrkanden 
Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar bifall till tjänstemännens förslag till 
driftbudget för 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1747 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 71 KS 2014/16 

Yrkanden 
Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar på att låneskulden skall amorteras med 
målsättning 20 miljoner/år samt att ingen nyupplåning som ökar 
kommunens skuld genomfårs och att investeringsbudgeten justeras får att 
möjliggöra detta. 

Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar således avslag till följande punkter i 
förslaget: 

• Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till 
investeringsramen totalt får investeringsbudget år 2015 om 156 780 
tkr. 

• Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2015, 
med totalt 47,4 mkr. 

• Kommunstyrelsen beslutar att, ekonomichefen har rätt att, får 
kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, dvs öka 
kommunens skulder under år 2015, med totalt 47,4 mkr. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att dels föreligger majoritetens 
fårslag till beslut och dels Carina Lunds (M) m. fl. yrkanden. Ordföranden 
prövar därefter majoritetens fårslag och dels Carina Lunds (M) m.fl. 
yrkanden, var för sig. Ordfåranden finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med majoritetens fårslag till beslut. 

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

Tilläggsyrkanden 
Carina Lund (M), Björn Allskog (M), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg 
(KD) och Göran Eriksson (C) yrkar på: 

• Att nämnderna skall anpassa sin verksamhet till nivå med 
standardkostnaderna får riket. 

• Ett resultat med målsättning minst 2 %. 

Beslutsgång 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att dels föreligger fårslag om 
att bifalla Carina Lunds (M) m. fl. tilläggsyrkanden och dels föreligger 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1747 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 71 KS 2014/16 

förslag om att avslå Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. Ordföranden 
prövar därefter Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden och förslag om att 
avslå Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen avslår Carina Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkanden. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmåktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2015 till21:34 kr. 

2. Fullmåktige fastställer mål på fullmåktigenivå för styrelser och 
nämnder. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
nettokostnadsramar tkr, totalt för driftbudgeten år 2015, enligt 
följande: 

Kommunfullmäktige 
Stöd till politiska partier 
Valnämnd 
Revision 
Överförmyndare 
Kommunstyrelse 
Räddningstjänst 
Bildningsnämnd 
skolnämnd 
Socialnämnd 
Miljö- och tekniknämnd 
Tillståndsnämnden 

4. Räddningstjänstens anslag om 18 050 tkr beslutas under 
förutsättning att Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om 
utökningen av sin andel för år 2015. 

5. Kommunfullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och 
nänmder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2014/16 

6. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2015 om 156 780 
tkr, enligt nedan. 

skattefinansierade verksamheter 

Miljö- och tekniknämnden 129 838 tkr 

skolnämnden 2 045 tkr 

Bildningsnämnden 13lltkr 

Socialnämnden 250 tkr 

Kommunstyrelsen 4 536 tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksamhet 18 300 tkr 

Avfallsverket 500 tkr 

7. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att nynpplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2015, 
med totalt 47,4 mkr. 

8. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 
har rätt att omsätta lån, d. v .s låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning under år 2015 och vid 
omförhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan 
olika kreditinstitutioner. 

9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen 
för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om l 040 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

10. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus 
AB enligt lagstiftningen om allmännyttan. 

11. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om 
vad som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1747 
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Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS 2014/16 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att får 
kommunstyrelsens räkning under år 2015 nyupplåna, d.v.s öka kommunens 
skulder under år 2015, med totalt 47,4 mkr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att får 
kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta lån, d.v.s låna upp 
motsvarande belopp på de lån som fårfaller till betalning under år 2015 och 
vid omfårhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika 
kreditinstitutioner. 

3. Kommunstyrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i fårening enligt 
kommunstyrelsens beslut om firmateckning. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Ekonomichefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014_1747 
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KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 72 

Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

KS 2014/80 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens forvallning fareslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska forändringar mellan nämnderna görs på finansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjänrningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i kommunens 
budget for år 2014. Resultatet uppgick till8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige for år 2014. I samband med att riksdagen 
antog forslaget om forändringarna i inkomst och kostnadsutjänmingen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot forbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att kommunen 
har stora investeringar. Förvaltningen forslår att budgeten for avskrivningar 
justeras upp tilllO,O mkr från 5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessajusteringar for år 2014 uppgår till19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppfoljningen per sista mars ska en prognos lämnas for det 
ekonomiska utfallet for hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av f6rvaltningama. Vid negativa avvikelser ska 
forvaltningarna länrna forslag till åtgärder for att eliminera underskotten och 
samtidigt länrna forslag till ändringar av nänrndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta for att nänrnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen for årets resultat visar på 3,6 mkr. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade forskoleavdelningar och for små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen for att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsforslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ännu inte 
presenterade från f6rvaltningen. 

Socialnänrnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
finns inom köpt institutionsvård for barn och vuxna. Äldreboendet 
solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, fårsärjningsstödet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 72 KS 2014/80 

ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder for att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärderna i 
prognosen. Förslag till åtgärder for att komma i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi for år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder for att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten for dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnder prognosliserar att folja budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten 

Följande budgetförändringar föreslås for justering av skatteintäkter, 
utjämning och av avskrivningskostnader. 

- skatteintäkternajusteras från budgeterade 919 826 tkr till914 728 tkr. 

-statsbidrag och utjämningjusteras från 10 249 tkr till30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till10 000 tkr. 

Nämndernas driftbudgetramar behöver fårändras till följd av genomförda 
forändringar i organisationen samt till följd av fattade beslut. 
Budgetforändringarna ingår redan i driftredovisningen för att underlätta 
uppföljning, men forändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fullmäktige. 

Följande budgetforändringar är aktuella: 

- Överföring från kommunstyrelsens forfogande till miljö- och 
tekniknämnden for hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 
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- Överföring av konnnunikatörer från bildningsnämnden l 08 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, konnnunikatör och administratör nnn 
från miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
konnnunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen l 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av l 000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler nnn (beslut KS 7 april) 

- Överföring av l 00 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom konnnunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

- Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till konnnunstyrelsens konnnunikationsavdelningen 
för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
Skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning 31mars 2014. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05, hid KS 2014.1550. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 54. 

Protokollsutdrag från nämnderna gällande delårsuppföljning mars 2014. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. Ordföranden 
konstaterar under arbetsutskottets behandling av ärendet 2014-05-06 att 
förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt förvaltningschef 
för socialförvaltningen bjuds in till konnnunstyrelsens sarrunanträde den 19 
maj 2014. 

Kommunstyrelsen behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Förvaltningschef för socialförvaltningen och förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen informerar om orsaker till det budgetunderskott 
som finns inom dessa förvaltningar. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsuppföljning 
per31mars 2014. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att skatteintäkterna justeras från 
budgeterade 919 826 tkr till914 728 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag och utjämning 
justeras från lO 249 tkr till30 671 tkr. 

4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avskrivningskostnader 
justeras från 5 384 tkr till l O 000 tkr. 

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra l 550 tkr från 
kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset 

6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från 
bildningsnämnden l 08 tkr, skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 
tkr till kommunstyrelse, totalt 616 tkr för kommunikatörer. 

7. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från miljö- och 
tekniknämnden 2 600 tkr, för samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra l 000 tkr från KS 
förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm 

9. Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 3 00 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelning för satsning på e-tjänster. 

l O. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår 

11. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut per augusti 2014 
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Beslut om ide- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum 

Sammanfattning 
I enlighet med godkänd projektplan KS 2013-05-20 §98 har ett 
gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum tagits fram. 
Arbetet med gestaltningsprogrammet har skett under perioden maj 2013-
april 20 14 och har kommit att utmynna i ett förslag till Ide- och 
gestaltningsprogram för Bålsta centrum. 

Målet med Ide- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet 
som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram 
för Bålsta centrum. 

Ide och gestaltningsprogrammet består av en rapport med bilagor avseende 
ändringar från planprogram, områdesanalys och analys av planpro gram, 
handels- och bullerutredning. 

Ide- och gestaltningsprogrammet syftar till: 
att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum, 
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya 
bebyggelsen, samt 
att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. 

Ide- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av 
de kommande detaljplanernas utfornmingskrav samt som stöd vid 
bygglovprövning. 

För att tydliggöra de ändringar/avsteg där ide- och gestaltningsprogrammet 
skiljer sig från Planprogram för Bålsta centrum KS 2012-11-26 §189 
bifogas Bilaga l Ändringar som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Ide- och gestaltningsprogram för Bålsta centrum, daterad 2014-XX-XX 

Bilaga l Ändringar 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1351. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 60. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av projektledare för Bålsta centrum. 

Göran Eriksson (C) och Håkan Welin (FP) vill med hänvisning till 
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programmets koppling till Väppeby 7:18 m.fl. säga nej till förslaget 
avseende dess betydelse för spårreservatet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ide- och gestaltningsprogram 
för Bålsta centrum. 

Beslutsexpediering 
Projektledare för Bålsta centrum 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr2014.1758 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 74 KS 2012/105 

Beslut om korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum, KS 2012-ll-26 §194. 

Ett ide- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april2014. I arbetet med ide- och 
gestaltningsprogranunet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering/utökning av 
detaljplaneområdet Föreslagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om 
kommunhuset, flytt av stockholmsvägen samt ytterligare bostäder mellan 
stockholmsvägen och järnvägen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgränsning, daterad 2014-04-11. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1292. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 61. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan l, Resecentrum 
och stationsområdet, Bålsta centrum enligt föreslagen avgränsning. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Beslut om korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för 
Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter KS 2013-02-04 §23. 

Ett ide- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april2014. I arbetet med ide- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering av detaljplaneområdet. 
Föreslagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mellan 
stockholmsvägen ochjärnvägen samt utökning av detaljplaneområdet i norr 
till att även omfatta spårreservat för eventuellt tillkommande järnvägsspår. 

För att hålla en konsekvent namnsättning av detaljplaner inom 
planprogramområdet Bålsta centrum föreslås att aktuell detaljplan ändrar 
namnsättning till: 
Detaljplan 2, Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgränsning daterad 2014-04-11. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1295. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 62. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Godkänna namnändring för detaljplanen Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter till Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum. 

2. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 2, Bostäder 
mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum enligt 
föreslagen avgränsning. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

// 
f/ l 
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Beslut om anatagande av ändring av detaljplan för Krägga 
1:217, del av 1:211, Krägga, Håbo kommun, Uppsala län 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 
km från Bålsta i Håbo kommun, vid Mälaren. Planområdet är cirka 5,5 
hektar och omfattar fastigheterna Krägga l :11, l :211 och l :227-253. 

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av en befintlig byggrätt för 
konferensändarnål inom gällande detaljplan. Idag finns en byggrätt fcir 
konferensändamål i en våning vid Mälarens strand, direkt nordväst om 
herrgården i Krägga. Byggrätten föreslås i denna planändring utgå för att 
inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till Mälaren och dess 
stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, strax norr om 
herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Byggrätten föreslås dock ytmässigt 
fördelas på två våningar istället för en våning. Planändringen medför 
därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en lägesförändring och 
omdisponering av en befintlig byggrätt för konferensändarnåL 

Planändringen utförs genom tillägg till gällande detaljplan vilket innebär att 
underliggande detaljplan nummer 3 78, detaljplan för Krägga l :217, del av 
l :211 gäller jämsides med detta tillägg. 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med den 
kommuntäckande översiktsplanen för Håbo kommun. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rubriken inverkan på 
miljön. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 till och med den 
25 november 2013. Inkomna synpunkter ledde till en mindre redaktionell 
ändring. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 §Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
Tillägg till plankarta samt plan- och genomförande beskrivning, 
upprättad 2013-08-20. 

Utlåtande och yttranden, daterad 2014-03-31. 

Delegationsbeslut behovs bedömning, daterad 2014-03-31. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1113. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 63. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014_1763 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 76 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-05-19 

KS 2012/66 

l. Kommunstyrelsen noterar att förslaget innebär en mindre ändring av 
planbestämmelserna och beslutar därmed med hänvisning till 
kommunfullmäktiges delegation, att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och 
oberoende informationsblad 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65 att remittera 
medborgarförslag inlämnat 2013-09-18 till kommunstyrelsens för 
beredning. Av förslaget framgår följande: 

"Håbo kommun med en folkmängd med ca 20 000 personer, med en stark 
utvecklingspotential i Målarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att 
förlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med 
helt annan information kan bli belastande och kontraproduktivt Dessutom, 
vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med 
redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider med den policy 
som kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av 
varandra och därigenom styra informationen i en viss riktning. Därför 
behövs ett oberoende informationsblad." 

Förvaltningens beredning 
Under perioden februari 2010 till maj 2012 producerade Håbo kommun en 
egen tidning- Håbo Idag- innehållande kommunal information. Tidningen 
distribuerades till samtliga hushåll i kommunen. En utvärdering visade att 
framtagandet av tidningens innehåll, produktion och distribution var 
kostsamt i förhållande till hur många som tog del av informationen. Därför 
fattades ett beslut om att lägga ner tidningen. 

För att tillgodose infonnationsbehovet hos Håbo kommuns medborgare, 
företag, föreningar och besökare använder Håbo kommun idag en rnix av 
kommunikationskanaler. Denna mix består av både digitala och tryckta 
kanaler som är lämpliga för olika målgrupper och olika informations- och 
kommunikationsmåL Vissa kanaler är kommunens egna, andra innebär att 
kommunen köper utrymme i en kommersiell kanal. Utvärdering och 
förändringar av denna mix sker regelbundet för att säkerställa att den består 
av kanaler som når så många av respektive målgrupp som möjligt på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 

De två senaste medborgarenkätema, som genomförs av SCB, visar att Håbo 
kommuns medborgare är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den 
kommunala informationen. Förvaltningens bedömning är därför att 
nuvarande kanalmix är väl anpassad efter de behov och resurser som finns 
till kommunens förfogande. 

För Håbo kommun är det viktigt att alltid ha ett professionellt 
förhållningssätt till media och andra kommersiella aktörer. Håbo kommun 
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annonserar och besvarar därför insändare i kanaler med en ansvarig 
utgivare. Detta för att säkerställa att lagar och regler följs och att 
förhållningssätt och relationer är professionella. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 65. 

Medborgarförslag daterad 2013-09-18. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14, hid KS 2014.1329. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 71. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
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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 2014-03-03, § 42. 

Efter granskning av beslutet så har förvaltingen upptäckt att en av 
beslutspunktema var otydligt formulerad. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att utse följ ande 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, 
två i förening. 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-03, § 42. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1404. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 70. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen 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), 
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kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
två i förening. 

• 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. Kommunstyrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 2014-
03-03, § 42. 

Beslutsexpediering 
Förvaltningsrätten- för bevakning av beslutets lagakraftvinnande 
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KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 79 KS 2013/127 

Reglementen för miljö- och tekniknämnden samt 
tillståndsnämnden -revidering 

Sammanfattning 
Reglementen för miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 
reviderades och antogs i samband med verksamhetsövergång till ny bygg
och miljöförvaltning vid årsskiftet 2013/2014. 

För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd behöver reglementet för tillståndsnämnden revideras genom att 
nedanstående punkter flyttas från tillståndsnämndens reglemente till miljö
och tekniknämndens reglemente: 

att ansvara för trafikliggaren 

handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta 

På så sätt får miljö- och tekniknämnden ett helhetsansvar för kommunens 
trafik- och gatufrågor. 

Förändringen av reglementena föranleder inte något behov av 
budgetjusteringar mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden, daterat 2014-03-31. 

Reglemente för tillståndsnämnden, daterat 2014-03-31. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1102. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 68. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderade 
reglementen för Miljö- och tekniknämnden och Tillståndsnämnden 

2. Fullmäktige beslutar att de nu antagna reglementena ersätter tidigare 
beslutade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN!NG Nr2014.1766 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 KS 2013/75 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1 :a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, §55 att överlämna motion 
daterad 2013-05-29 till skolnämnden för beredning. 

I motionen konstateras att kommunen verkar för att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever". 

I motionen yrkar motionärerna "att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i 
Håbo kommun". 

A v skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28 framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen idag arbetar med Håbo kommuns IT -avdelning för 
att under 2014 ta fram en IT -plan för utvecklingen av förskolors- och 
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN att föreslås. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomrna till nämnden med ett kostnadssatt 
förslag under hösten 2014. 

skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnämndens beslut och 
konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN till EN hanteras i 
budgetprocessen för 2016. 

Beslutsunderlag 

skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79. 

Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198. 
skolnämndens beslut 2014-03-03, § 17. 

Tjänsteskrivelse dateras 2014-02-14. 

skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, §56. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1767 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 80 KS 2013/75 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

011 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 81 

Personalfest i Håbo kommun 2014 

Sammanfattning 

KS 2014/76 

2012 genomfördes en uppskattad personalfest i Håbo kommun med högt 
deltagande. Bakgrunden till det var att kommunens ledningsgrupp året innan 
noterat att förvaltningarna erbjudit sina medarbetare julbord, julluncher och 
likande utan central avstämning. Detta medförde att nivån det som 
medarbetarna erbjudits varierade kraftigt vilket ledde till att situationen 
upplevdes som orättvis. I det sammanhanget beslutades att 
koncerngemensam personalfest skulle ersätta de förvaltningsgemensamma 
julborden ochjulluncherna. 

2013 genomfördes ingen personalfest Däremot beslutade kommunstyrelsen 
att all personal skulle erbjudas julbord, vilket skedde och fick stor 
uppskattning. 

I år är det förvaltningens uppfattning att det vore bra att på nytt genomföra 
en personalfest, istället för julbord. Det faktum att samtliga anställda varje 
år erbjuds en gemensam personalfest eller julbord är ett koncept som 
fungerar. Det uppskattas och upplevs som rättvist. 

Förvaltningen uppskattar kostnaden för en koncerngemensam personalfest 
till ca. 350 OOOkr. 

I samband tidigare personalfest har medarbetare från kommunens bolag 
bjudits in, liksom räddningstjänstens personal i Håbo kommun, att deltaga 
till självkostnadspris. Förvaltningen föreslår att den personalen även år 
erbjuds vara med att deltaga till självkostnadspris. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att anordna en personalfest samt att kommunstyrelsens 
beslutar att finansiera personalfesten med ett anslag på 350000 kr ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Beslutsunderlag 

T j änsteskrivesle daterad 2014-04-15. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 65. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
personalfest 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

011 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 81 KS 2014/76 

2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera personalfesten med ett anslag 
på 350 000 kr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att personal från räddningstjänsten i Håbo 
samt de kommunala bolagen inbjuds att deltaga till självkostnadspris. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1770 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2014/74 

Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Håbo 
kommun 2013 

Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt fårvattningsområde sedanjanuari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
fårverkliga intentionerna i Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska 
minoritet som utgör ca 19 %, inklusive tredje generationen, av 
total befolkningen. 

Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kommunen, rätt till fårskola och äldreomsorg helt eller 
delvis på finska samt aktiva insatser får att främja det finska språket och den 
finska kulturen. Verksamheten finansieras via statsbidrag. 

Föreligger en verksamhetsberättelse över genomfårda aktiviteter under år 
2013 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse finskt fårvallningsområde daterad 2014-04-14. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1379. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-05-06, §57. 

Arbetsutskottet fareslår att verksamhetsutvecklare får finskt 
fårvaltningsområde bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2014 får att informera i ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att överlänrna informationen till 
komunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
V erksarnhetsutvecklare finskt förvaltningsområde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1771 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 83 KS 2013/101 

Medborgarförslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på 
hemsidan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 61 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-08-30 till kommunstyrelsen for beredning. 

Medborgarförslaget föreslår att Håbo kommun inför e-legitimation for alla 
tjänster på kommunens webbplats/hemsida som till exempel arunälan till 
förskola, ansökan om bygglov med flera ansökningar och tillstånd. 

Förvaltningens beredning 
H åbo kommun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som 
målsättning att öka antalet tillgängliga och lättanvändliga e-ijänster på 
kommunens webbplats. satsningen kommer att bedrivas i projektform och 
ledas utav en e-tjänsteutvecklare. 

En del av arbetet kommer handla om att identifiera vilka tänkbara e-tjänster 
som kräver legitimering. Förvaltningen menar att ett införanade av e
legitimation for alla tänkbara e-tjänster på kommunens webbplats skulle 
innebära en minskad användamytta, detta eftersom det finns flera exempel 
på e-tjänster som inte kräver legitimering- till exempel begäran om allmän 
handling och inlänmande av synpunkt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2013-08-30 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 61 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hi d KS 2014.1340. 
- Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-05-06, §59. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att avslå förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1774 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 84 KS 2014/57 

Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt Håbo kommuns reglemente för intern kontroll 
varje år anta en särskild plan får uppföljningen av den interna kontrollen. 
Resultatet från den interna kontrollplanen ska löpande återrapporteras till 
nämnden. 

F ör att få en starkare politisk förankring i styrelsens 
internkontrollverksamhet så beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-03-18 om att uppdra till utskottets ledamöter att genomfåra en 
individuell prioritering av de risker som identifierats av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Denna prioritering har nu sannnarrställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett förslag till en intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2014 
innehållandes l O st risker och kontrollmoment 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens antar förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till intern kontrollplan får 2014, daterad 2014-04-11. 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-18, § 41. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-02. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1287. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-05-06, § 69. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta fårslag till intern kontrollplan får 
2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att genomfåra kontroller i enlighet med planen. 

3. Konununstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband 
med delårsbokslut och bokslut rapportera resultatet av kontrollerna till 
styrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 85 KS 2013/104 

Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen, mellan väg 146 - korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 64 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-09-10 till kommunstyrelsens för beredning. 

I medborgarförslaget påpekas ett antal trafikförhållanden såsom 
hastighetsöverskridanden, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter 
vägavsnittet med mera. Förslag på åtgärder som bör genomföras redovisas 
som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskameror, asfaltering av gäng
och cykelväg, trafikövervakning med mera. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-20 att remittera medborgarförslaget 
till miljö- och tekniknämnden för yttrande. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2014-03-17, § 35, om yttrande 
angående frågan. Av yttrandet framgår följande: 

"Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan. Kommunen 
ansvarar för gång- och cykelvägen och avdelningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige anslår pengar för asfaltering av den aktuella sträckan 
och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för 2015. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att Trafikverket, i egenskap av 
väghållare, bör bilda och leda en arbetsgrupp där förvaltningen kan ingå. I 
en sådan arbetsgrupp bör åtgärdsplan och tidplan för genomförande 
diskuteras." 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att miljö- och tekniknämnden 
inte genomfört en beräkning av vad asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta. Därmed kan inte fullmäktige besluta anslå medel för en 
asfaltering. Nämnden bör precisera kostnaderna för en eventuell asfaltering, 
samt klargöra om de finns med i nämndens budgetprocess inför 2015. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar också nämnden bör förtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få tillstånd en 
lösning i frågan. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att medborgarförslaget 
återremitteras till Miljö- och tekniknämnden för kompletterande 
information. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknänmdens beslut 2014-03-17, § 35. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 85 KS 2013/104 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64. 

Medborgarförslag daterat 2013-09-10. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1433. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 66. 
Inkommen skrivelse, KS hid 2014. 1701. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Kommunstyrelsen delges under sammanträdet en tillkommande handling i 
ärendet (inkommen skrivelse KS hid 2014.1701). 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgförslaget till Miljö
och tekniknämnden. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden (beslut samt inkommande handlingar KS hid 
2014.1701) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1776 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 86 KS 2014/58 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap. 1 § Sol, 2014 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen for 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL ), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kormnunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kommun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 3l:a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IVO den 2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sanrmanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gynn
ande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveckling som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag 
Socialnänmdens beslut 2014-02-26, § 21. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28, hid KS 2014.1467. 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-05-06, § 67. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1777 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-19 

KS 2013/148 

Beredning av politisk organisation inför kommande 
mandatperiod 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-01 har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partiemas 
gruppledare i kommunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation ... 

. . . som underlättar måluppfYllelse 

... som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknämnden 
och bildningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
förvaltning. Socialnämnden delas eventuellt i två nämnder. Tillfälliga 
beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 

Huvuddelen av organisationsförändringen börjar gälla 2015-01-01 men 
förvaltningsorganisationens anpassning till den förändrade politika 
organisationen, påbörjas under år 2013. 

Fullmäktige tillsatte vid samma tillfälle en tillfällig beredning bestående av 
gruppledarna från varje politiskt parti, med uppdrag att närmare utreda: 

Organisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social 
verksamhet i form av utskott inom socialnämnden eller egen 
nämnd. 
Antalledamöter i nämnder och styrelser 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till förtroendevalda 
Eventuellt införande av "politiska lärlingar". 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1778 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-19 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 KS 2013/148 

Av beredningens beslut 2014-03-25, § 35 framgår följande: 

l. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Beredningen föreslår följande antalledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse: 

Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevalda för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndemas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om" Införande av oppositionsråd". Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6. Beredningen föreslår att möjligheten till "politiska lärlingar" införs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. F örslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8. Beredningen avslutar därmed sin verksamhet genom att redovisa 
ovanstående till kommunfullmäktige 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker beredningens förslag och 
konstaterar att beslut om arvodering, införande av oppositionsråd och 
nämndemas utskott hanteras via enskilda beslut. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt beredningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Beredningens beslut 2013-03-25, § 35. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1430. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 73. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens biståndsutskott överförs i en nämnd 
-individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att den politiska organisationen ska bestå av 
följande antalledamöter i nämnder och kommunstyrelse: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överförmyndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun 
och uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat förslag i 
samband med redovisningen av motion av införande av politiska 
lärlingar. 

4. Fullmäktige beslutar att ovanstående beslut införs från och med 

2015-01-01 
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Begäran om ansökan om medel från läraskolan 

Sammanfattning 
Läraskolan har i skrivelse ställd till kommunstyrelsen begärt tillskott av 
medel på 728 700 kr. Bakgrunden till Läraskolans begäran är att 
skolnämnden i årsredovisningen för 2013 redovisar ett underskott på 8887 
tkr avseende grundskola i egen regi. 

Läraskolan anser att budgetöverdragningen innebär att skolnämnden 
tillskjutit medel till den egna verksamheten och begär att medel 
motsvarande Läraskolans procentantal av Håbo kommuns totala elevantal 
tillförs Läraskolans verksamhet. 

Förvaltningens beredning 
Kommunfullmäktige har via reglemente antaget 2012- 02 -27, § 20, 
delegerat det övergripande ansvaret för Håbo kommuns skolfrågor, 
inklusive beslut om bidrag till enskild huvudman enligt skollagen 
(2010:800) och skolförordningen (2011 :185), till skolnämnden. 

Kommunstyrelsen äger därför inte rätten att besluta om frågor rörande 
tillskott av medel till enskilda huvudmän inom skolområdet. Sådana beslut 
måste fattas av skolnämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att inte behandla Läraskolans begäran ytterligare, samt att översända den till 
skolnänmden för vidare hantering. 

Beslutsunderlag 
skrivelse inkommen 2014-05-13. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-19, KS hid 2014.1726. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Kommunstyrelsen kommer överens om att det bör framgå i beslutet att 
kommunstyrelsen inte behandlar Läraskolans begäran med anledning av att 
kommunstyrelsen inte har rätt att besluta om frågor rörande tillskott av 
medel till enskilda huvudmän inom skol området. Sådana beslut måste fattas 
av skolnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att inte behandla läraskolans begäran med 
anledning av att kommunstyrelsen inte har rätt att besluta om frågor 
rörande tillskott av medel till enskilda huvudmän inom skolområdet. 
Kommunstyrelsen beslutar att översända den till skolnämnden för vidare 
hantering. 
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