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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

2014-11-24, ld. 15:00-20.00, Övergranssalen, kommunhuset Bålsta 

Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör lUlelantaget § 152 
Liselotte Gralm Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör, ordfårande § 152 
Göran Eriksson (C) tjänstgör§§ 145-146,§§ 149-152, §§ 155-158, 
§§ 160-161, §§ 164-165, 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör lUlelantaget § 159, SabineNaresson 
tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S),tjänstgör lmdantaget § 159 då Johan Tolinsson 
(S) tjänstgör 
Eva Staake (S), ej närvarande, Helene eranser (S) tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), ljänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestact (SD), tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), tjänstgör undantaget del av§ 152 då Bengt Björkman 
(SD) tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), tjänstgör§ 152, §§ 147-148, §§ 153-154, 
§§ 162-163, §§ 166-172-
Leif Zetterberg (C), ej närvarande 
SabineNaresson (MP), närvarande, tjänstgör § 156 
Helene Cranser (S), tjänstgör 
Johan Tolinsson (S), närvarande, tjänstgör§ 156 
Bengt Björkman (SD), närvarande, tjänstgör del av§ 152 
LeifLindqvist (V), närvarande§§ 145-151 

Per Kjellander, kommundirektör 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Vipul Vithlani , ekonomichef 
Louis Lightowler, säkerhetssamordnare, § 146 
Åsa Eriksson, kulturstrateg, § 146 
Hanna Rydstedt, avdelningschef, kultur och livsmiljö 
Klas Ljungberg , utvecldingschef, § § 156-161 
Sara Johansson, mark- och ex.ploateri11gsingenj ör, § 157 
Märit Olofsson Nääs, projektledare,§ 159 
Darnagaj Lovas, planarkitekt, §§ 157 -159, § 160 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Fredrik Anderstedt (S) och Christian Nordberg (MP), Tommy Rosenqvist (M), 
§ 159 

2014-12-02, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 145-172 
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Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datumför 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
får protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Protokollets§§ 145-157, §§ 159-172 ärjusterade. Justeringenhartillkännagivits 
genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-11-24 

Datum fcir 
2014-11-26 anslags nedtagande efter: 2014-12-19 

Närarkiv, Håbo kommun 

dffdditfbl!_~ 
l-Ians Nordstedt 
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Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datumför 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
får protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Protokollets § 15 8 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-11-24 

2014-11-26 

Närarlciv, Håbo kommun 

Dahrmfår 
anslags nedtagande efter: 2014-12-19 

~~g~_ 
Hans Nordstedt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

l nnehållsförteckni ng 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 

§ 154 

§ 155 

§ 156 

§ 157 

§ 158 

§ 159 

§ 160 

§ 161 

§ 162 

§ 163 

§ 164 

§ 165 

§ 166 

§ 167 

Ji'f -,RARE 

Godkäm1ande av dagordningen 

Informationer 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inkomna handlingar 

Förslag till budget och mål 2015, plan 2016-2017 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Förslag om arvodesregler i Håbo kommun får mandatperioden 2014-2018 

Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 2015-2018 

Delegationsordning får kommunstyrelsen för perioden 2015-2018 

Övertagande av BRF Väppeby l fastighetsbeteckning 6:4 och Väppeby 2 fastighetsbe
teckning 7:222 från Riksbyggen och Byggnads 

Exploatetingsbudget samt tilläggsavtal till exploatelingsavtal Frösundavik Del l. 

Finansiering av lokalgata m.m. får nyavstykade tomter i Eneby 

Markavtal mellan Svensk Infi:astruktur AB och Håbo kommun 

Avtal om fastighetsreglering Håbo Eneby l :40 m. fl, Bålsta centrum 

Änd:ting av detaljplan får Dyarne 5:98 m.fl., i Bålsta, Håbo kommun- antagande 

Förslag till bostadsfårsötjningsprogram 

Projekt "Mälaren, en sjö för miljoner", Mälarens vattenvårdsfårhund 

Samarbetsavtal Energi- och klimatrådgivningen 2015 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 

Uppfåljning av verkställighet av kommunfhllmäktiges beslut 

F örslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens m·betsutskott, kommunstyrelsens 
milj ö- och teknikutskott, kommunstyrelsen samt för kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

/k l~ l ,dl 
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Datum 

2014-11-24 

§ 168 Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende får äldre samt äskande om medel 
från socialnämnden 

§ 169 Inrättande dels av ett arbetsutskott och dels ett kultur- och livsmiljöutskott under kom
munstyrelsen 

§ 170 Politikers inpassering i kommunhuset 

§ 171 Information om romers vistelse i Håbo kommun 

§ 172 Förslag till beslut om annenseting av fullmäktiges kungörelser infår sammanträden får 
perioden 2015-01-01 -2018-12-31 
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KS § 145 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Ordfåranden föreslår att utsänd kallelse/ärendelista kompletteras med 
följande ärenden: 

Förslag om inrättande av dels ett telmiskt utskott och dels ett kultur- och 
livsmiljöutskott under kommunstyrelsen 

Annonsering/kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden under 
innevarande mandatperiod 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att frågan om inpasseringskort/tillgång till 
konmmnhuset for politiker under icke kontorstid ska behandlas vid dagens 
sammanträde. 

Infonnation om romers vistelse i Håbo kommun 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse med kompletteringar till dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar att godkänna utsänd dagordning med kompletteringar 
enligt forslagen dels från ordforanden och dels från Owe Fröjd (Båp). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3469 
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Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 146 

Informationer 

Sammanfattning 

KS 2014/56 

Kommundirektören informerar om fåljande: Arbetsrum i kommunhuset får 
politiker upplåts dels for kommunstyrelsens ordfårande och dels får 
oppositionsråd i enlighet med tidigare ordning. För närvm-ande fårbereds 
även arbetsplatser får blivande gruppledare i kommunfullmälctige. 

Säkerhetssamordnm-en informerar om foljande: Med syfte att fårbättra 
skalskyddet på kommunhuset samt att säkerställa en trygg arbetsmiljö får de 
som arbetar i kommunhuset ses nuvarande behörighet till kommunhuset 
över. Ändringar kommer att göras får de som i dag hm- ett passerkort till 
kommunhuset, vilket även kommer att beröra fårtroendevalda. 

Kulturstrategen informerar om fåljande: Jan Fridegård-priset fmansieras av 
Håbo konnmm och har delats ut sedan år 2006. Prissumman är på l 00 000 
h och priset delas ut vart annat år. Priset delas ut får att stimulera gärningar 
inom film, litteratur. Ett arbete hm- genomforts med syfte att skapa 
långsiktighet och stärka kvaliteten i alla led runt p1iset. Ett nytt reglemente 
får priset fdreligger tillsammans med åtgärder får att fårbättra 
marknadsfåring och spridning av p1iset och dess budskap. En skriftlig 
slutrappmt över arbetet redovisas. Priset delas ut nästa gång den l O juni 
2016, Biskop Arnö. 

Avdelningschefen får kultur- och livsmiljöavdelningen informerar om 
fåljande. De publika evenemang som genomfårs under året i fmm av 
valborgsmässofrrande, nationaldagsfirande, midsommarfirande och Håbo 
Festdag redovisas och kommenteras. Inom avdelningen verkar man, infår 
kommande evenemang för ökad samverkan med kommlmens övriga 
fårvaltningar, stärka samarbetet med olilca fåretag samt for att utveckla 
evenemangen kvalitetsmässigt. En rappmt över utvecldingsarbetet kommer 
att redovisas under fårsta delen av år 2015. 

Projektledaren får utveclding av Bålsta centrum infonnerar om följande: 
Nio anbud har inkommit som ett resultat av genomfård 
markanvisningstävling. Förslagen kommer att utvärderas får att redovisas i 
samband med kommunstyrelsens sammanträde i februari 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l fL l ;f/ 
Nr 201 ~ .3470 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 147 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

KS 2014/11 

Följande beslut för perioden 2014-08-12-2014-11-14, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-14. 
• Barn- och utbildningsförval min gen, perioden 2014-10-1 O- 2014-11-14. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-08-12 - 2014-1 1-12. 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar. 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-11. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse 2014-11-15. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 

)ft l j!'\- l J l 
Nr 2014 .3471 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 148 KS 2014/10 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014~11-24 

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

Beslutsunderlag 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-11-18. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera handlingama som redovisade. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/16 

Förslag till budget och mål 2015, plan 2016~2017 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget får år 2015 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta får att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och 
internbudget Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut 

Fullmäktige beslutade 2014-06-09 KF § 29 om nämndernas driftramar och 
investeringsbudget får år 2015 ochplan får åren 2016-2017. 

På grund av organisatoriska fårändringar och fåränd1ingar vad gäller 
omräkning av internhyror samt utfårdelning av kapitalkostnader till 
nämnderna föreslås justering i alla nämnders budget. Vidare föreslås att 
skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos från SKL, 
daterad 2014-10-24. 

fuvesteringsbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i juni får år 
2015 föreslås revideras i och med att fårutsättningar får finansiering av 
investetingsutgifter är förändrade. 

Följande fårändtingar föreslås; 

Finansiella mål 

Mål får planpetioden, ett tillägg. 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot 
(skatteintäkter plus utjämningen). 

Driftbudgeten 

• skatteprognosen och utjämningen uppdateras till den senaste 
skatteprognosen daterad 2014-10-24, innebärande en försämring om 
2,9 mlcr. 

• Gatuenhetens kompensation får ökade kapitalkostnader har minskats 
med 449 tkr på gn.md av ändrade ränteberälrningsregler från 2015. I 
jtmi fick avdelningen l 354 tlcr, kompensationen blir totalt 905 tlcr. 

• Omfördelning av intetnhyroma på kommunhuset, landstingshuset 
och Fridegård har gjorts. Internhyran ska belasta den verksamhet 
som använder lokalen, och justering måste göras för tidigare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3473 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11~24 

KS 2014/16 

omflyttningar. Kultur- och livsmiljö har tagit över stora ytor på 
Fridegård, motsvarande 3,4 mkr. Det medfår också att kostnaden får 
gymnasiet sjunker och kostnaden får kultur och livsmiljö ökar i den 
officiella statistiken. 

Budgeten får andra kända lokalforändringar har också justerats. T ex 
ingår internhyra får den nya fårsleolan i Skoldoster, Slottsbacken, i 
barn- och utbildningsnämndens budget. 

• Kapitalkostnaderna for fastighetsenheten ökar på grund av högre 
internränta och planerade investeringar år 2014-2015. Ölaringen 
uppgår till 7 188 tkr vilket gör att internhyrmua stiger, och berörda 
nämnder kompenseras får höjda hyror. Detta får att den som 
använder lokalerna ska belastas med veddig kostnad får lokalen. 
Denna ökning fanns inte med i budgetbeslutet i juni. Budget fanns 
avsatt på avslaivningar på finansförvaltningen 

• Budgetjuste1ing fareslås om 150 th mellan bygg- och miljönämnd 
och kommunstyrelsens tekniska avdelning. Budgetfårdelningen 
mellan dessa verksamheter ändrades ~fler juni 2014 och har inte 
medtagits i ramarna får år 2015. 

• Socialnämnden har omprioriterat får att lösgöra budget med 120 tla· 
till att öka tjänsten till överfåtmyndarnämnden från 50% till 75 %. 

• Kommunfullmäktige beslutade om att tillfåra 150 tla till kultur och 
livs milj ö får utökat roreningsbidrag 2 O 14-11-1 O KF § 71, vilket har 
medtagits i justelingama av ramarna för kommlmstyrelsens 
förvaltning. 

Omorganisationer under höst 2014 och från 2015 

• Hela miljö- och telmikfårvaltningen flyttas in till kommunstyrelsens 
förvaltning och bildar en teknisk avdelning. 

• Slcolnämnden och bildningsnämnden slås ihop och bildar barn- och 
utbildningsnämnd 

• Socialnämnden delas i socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. 

• Tillståndsnämnden byter namn till bygg- och miljönärnnd. 

• Cafe Håbo överfors från kommunstyrelsen till vård- och 
omsorgsnämnden, 448 th. 

• Restaurang Pornona överfårs från telariska till vård- och 
omsorgsnämnden, 900 tkr. 

EXPEDIERAD ' SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.34 73 
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• Budgeten får Bålstapolarna överfors från kommunstyrelsen till 
socialnänmden som redan idag bedriver verksamheten, l 700 tla. 

• Budgeten får Hälsoäventyret överfårs :fi:ån kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnänmden, 625 tkr. 

• Vaktmästeriet på kommunhuset överfårs till tekniska avdelningen, 
l 042 tla, 

• Medel om l ,5 mla är avsatta under kommunstyrelsens forfogande 
får den politiska organisationen som träder ila:a:ft l januaii 2015. 

Utifrån de ändrade fårutsättningarna får år 2015 och organisatoriska 
fårändtingar föreslås att budgeten for år 2015 revideras. I fullmäktiges 
budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat får år 2015 til122,8 mkr 
vilket nu föreslås till 20, l mla. 

Investeringsbudgeten 

Kommunfullmäktige fattade beslut om investeringsbudgeten på ca 138,0 
mkr får skattefinansierade verksamheter och tilll8,8 mkr får 
taxefinansierade verksamheter, fOr år 2015. Förändringen som tillkommit är 
att investeringar i samband med exploe;ttming, både i anläggnings- och 
omsättningstillgångar, berälmas kosta 13,6 mkr. Förvaltningen hade i 
budgeten får åT 2015 rälmat med att få in inkomster får maTkförsäljning om 
totalt 37,0 mkr, dessa inlcomster skulle användas till att finansiera 
kommunens investeringar får år 2015. Förutsättningar får att få in dessa 
inkomster under år 2015 har förändrats, innebärande att finansieringen om 
37,0 mkr salmas och om inte investeringsutgifterna minskas måste en 
upplåning ske. 

ÖVliga justeringaT gjorda i finansietingsanalysen på sid 22 är att 
avslaivningslcostnaden minskar med 884 tkr och budgeterat resultat minskar 
med 2,7 mla: i jämförelsen med tidigare beslut av kommunfullmäktige. 

Konnnunfullmäktige beslutade i juni KF § 29 att en upplåning skulle ske år 
2015 med 47,4 mlcr. De ändrade fårutsättningar ovan innebär att kommunen 
salmar fmansiering om ytterligare 54,2 mla till totalt 101 ,6 mlcr under år 
2015. 

Representanter får M, FP, C, KD och MP har gemensamt utifrån dessa 
fårändrade fårutsättningar reviderat ner investelingsbudget med 51,6 mkr 
från156,8 mh tilll05,2 mla. Upplåningsbehovet för år 2015 ökas dänned 
ytterligare med 2,6 mkr från tidigare beslut från kommunfullmäktige om 
47,4 till50,0 mkr. 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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2014-11-24 
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JUSTERARE 

KS § 149 KS 2014/16 

Beslutsunderlag 

Budget och mål2015, plan 2016-2017 

Nämndprotokoll 

Budgetäskande 2015, kommunens revisorer 

Tjänsteskrivelse 2014-11-25. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S) yrkar att investeringsbudgeten som beslutades i 
samband med fullmäktiges junisammanträde år 2014 ska gälla tillsammans 
med ändringar och tillägg på grund av forändrad ekonomi. Lånebehovet ska 
justeras tilllOl, 6 Mkr. 

Carina Lund (M) yrkar, med instämmande från Göran Eriksson (C) och 
Christian Nordberg (MP), bifall till det for M, KD,C FP och MP 
gemensamma budgetforslaget med ett lånebehov på 49, 947 Mla. 

Omröstningsordning och beslut 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att två forslag till beslut 
föreligger. Dessa föreslås prövas mot varandra. Styrelsen godlcänner detta. 

Efter propositionsforfarande finner ordforanden att styrelsen beslutar i 
enlighetmed det for M, KD, C, FP och MP gemensamma budgetforslaget 
med ett redovisat lånebehov på 49, 94 7 Mkr 

Emot beslutet reserverar sig Agneta Hägglund (S), Wemer Schubert (S), 
Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S) och Frechilc Anderstedt (S). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till reviderade 
nettokostnadsramar, totalt om 951 ,1Inla, for ffi1ftbudgeten år 2015, 
enligt följande: 

Konununfullmäktige 

Stöd till politiska partier 

Valnämnd 

Revision 

Överförmyndare 

Kmmnunstyrelse 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

KS § 149 

Kommunstyrelsens förfogande 

Räddningstjänst 

Bam- och utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Socialnämnd 
Bygg- och miljönämnd 

KS 2014/16 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till 
reviderade investe1ingsutgifter, totalt for år 2015 ti11130,0 mla, enligt 
följande; 

Slmttetinansierade verksamheter 
l(orornunstYI·else 
varav kommunstyrelse 

varav tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnd 
V årcl- och omsorgsnämnd 

Taxefinansierade verksamheter 
Vattenverket 

Exploateringsverksamhet 

Medfinansiering Citybanan 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d. v. s 
öka kommunens skulder ytterligare om 2,6 mla under år 2015, med 
totalt 50,0 mkr. 

4. Fullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen fordelar ut medlen till 
styrelse och nämnderna för den politiska organisationen som träder i 
laaft l janurui 2015, avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 

5. Kommunfullmäktige beslutar om att ett finansiellt målläggs till for år 
2015; kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av 
skattenettot (skatteintäkter plus utjänming). 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting fattade i oktober 2013 
beslut om en ny modell för omställningsstöd och pension för 
fårtroendevalda politiker. 

Livsinkomstp1incipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt för 
utformningen. Syftet är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra 
får fårtroendevalda att fårena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller 
anställda inom kommuner och anställda på arbetsmarknaden i ÖVligt. 

OPF-KL är utformat får att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller i 
vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av äldre pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i anställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna av 
kommunfulhnäktige. Kommunstyrelsen som utgör pensionsmyndighet i 
Håbo kommun har i uppdl·ag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF
KL. 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension får förtroendevalda 
(OPF-KL) 

Tjänsteslaivelse 2014-10-29 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-11-11, § 118. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe F röj d (Båp) yrkar bifall till den del av förslaget som rör pension. Fröjd 
(Båp) yrkar avslag till resterande del av förslaget. 
Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottet forslag till beslut. 

Omröstningsordning och beslut 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger och föreslår att 
dessa ska prövas mot varandl·a. styrelsen godkänner detta. 
Efter prövning av de båda fårslagen finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets fårslag till beslut. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp ). 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att anta OPF-KL (Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension får förtroendevalda) att gälla från och med 
2015-01-01 för fårh·oendevalda som valts för fårsta gången i samband 
med val2014 eller senare, samt får fårtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser får 
fårtroendeval da. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till pensionsmyndigheten att under 
mandatpelioden ta fram anvisningar får bestämmelsernas tillämpning 
både gällande pension och omställningsstöd. 
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Förslag till reglemente för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Den 1 februari 2014 infordes nya bestämmelser i kommunallagen avseende 
kommunalt partistöd. Förändringarna ska gälla från och med 15 oktober 
2014, det vill säga från mandatperioden 2014-2018. 

För att de nya reglema om lokalt partistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste 
fullmäktige anta vissa lokala regler for partistödet. 

Bakgrunden till de nya bestämmelsema är att det tidigare systemet 
forkommunalt partistöd hade ett stolt utrymme for olika tolkningar. Det 
gällde bland mmat frågan om vad som inryms i partistödet, tillämpningen av 
lcravet på fullmäktigerepresentation samt frågan om vilka ändamål som 
stödet får användas for. 

Det har nu i kommunallagen infarts bestämmelser som tidigare endast 
kunnat utläsas ur rättspraxis och forarbeten. Vidare preciseras det så kallade 
representationsiaavet Ett pmi i anses vara representerat om det fått mandat i 
fullmäktige och vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen for 
mandatet. Därtill får partistöd endast ges till partier som är representerade i 
fullmäktige. 

Den lagändring som nu inforts i kommunallagen belcräftar således att 
partistöd kan reduceras eller hållas inne när representation saknas. 

Fullmäktige har även en möjlighet att utnyttja utrymmet att begränsa 
partistödet i forhållande till ett parti som under mandatpetioden får en "tom11 

stol i fullmäktige. Då måste kommunen anta en egen bestämmelse om att 
tillämpa möjligheten som finns i 2 kap. 10 §andra stycket i 
kommunallagen. Där står att fullmäktige "får besluta att endast mandat får 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska 
bealctas vid fordelningen av partistödet." I lagens mening är en stol alltså 
"tom" forst när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver 
göras en ny smnmamäkning efter en avsägelse från en ledan1ot i 
fullmäktige . 

En annan nyhet är att fullmäktige måste besluta att mottagare av partistöd 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts for 
ändamålet. 

Lagstiftaren har markerat vikten av att redovisningen ska vara offentlig och 
därfor ska redovisningen ges in till fullmäktige. 
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Kommunalt partistöd i Håbo kommun 
Fullmäktige i Håbo kommm1 beslutade 2006-11-20 § 102 om pmiistöd 
bestående av ett mandatstöd, ett grundstöd och ett utbildningsbidrag. 

Det kommunala pmistödet beslutades enligt följande: 

• Grundstöd om 40% av föregående inkomstbasbeloppet (!BB) 
per palii och år. 

• Mandatstöd om 15% av foregående IBB mandat och år. 

• Utbildningsbidrag om 15% av foregående IBB per mandat och 
år. 

Förvaltningen har betalat ut det kommunala partistödet i böljan av varje år. 

Till detta så har ett beslut om ett oppositionsbidrag fattats 2006-12-11, § 
120, innebärande fåljande: 

• Oppositionsbidrag om 27% av fåregående års IBB per mandat 
och år. 

Förändringar avseende kommunalt partistöd från och med oktober 
2014 
Nedan foljer ettsmandrag av vmje forändring i kommunallagen avseende 
kommunalt pmistöd: 

Partistödets ändamål 

Partistöd får ges till politiska pmiier som är representerade i fullmäktige. 
Partistödets syfte är att forbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv 
medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna och på så sätt stärka 
den lokala demola'atin. Partistödet ska användas för politisk verksamhet 
med anlmytning till den utbetalande kormmmen. 

Representationsleravet 

Partistödsbestämmelsemas så kallade representationshav innebär att 
partistöd endast f'ar ges till partier som är representerade i fullmäktige. Ett 
parti ska anses vara representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen for mandatet. 

För att behålla representationen under mandatperioden hävs att åtminstone 
ett av partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett pmiis 
enda fullmäktigeledamot avgår och ytterligare kandidater salmas, forblir 
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partiets mandat obesatt. Därmed har partiets representation i fullmäktige 
upphört. 

Trots det kan fullmäktige besluta att betala ut partistöd under högst ett år 
efter det att den siste ledamoten avgick. 

När en le.damot under valperioden rörklarar sig agera utan koppling till 
något parti (s.k. politisk vilde) kan det ursprungliga partiets närvaro sägas 
upphöra på det mandatet. Detta trots att dess ledamot inte avgått. Det 
urspmngliga partiet har dock i formell mening kvar sin fastställda ledamot 
på mandatet och ska därfor ha rätt till partistöd även fortsättningsvis. 

Om ett partis enda fullmäktigeledamot avgår under året ska partiet ändå ha 
rätt att behålla partistödet. Redan utbetalat stöd ska alltså inte återbetalas av 
det skälet att pattiet varit representerat under endast en del av den tid som 
utbetalningsbeslutet omfattar. 

Ett representerat pa1ti kan, trots att samtliga mandat är besatta, vara 
frånvarande i fullmäktige på grund av att dess ledamöter och ersättare 
uteblir från fullmäktiges sammanträden. 

Lagstiftaren anser dock inte att regler som påverkar rätten till partistöd på 
grund av ledamöters närvaro vid fullmäktiges sammanträden bör införas, 
eftersom de riskerar att leda till godtyckliga bedömningar. 

Utbetalning endast till juridisk person 

En ytterligare nyhet i kommunallagen är att partistöd endast får ges till ett 
pattisomär enjmidisk person. Något krav på att denjuridiska personen ska 
ha lokal eller regional forankling foreslaivs dock inte. 

Partiet representeras oftast av en ideell förening. Föreningen ldassas som en 
jmidislc person om medlemmarna beslutat om stadgar och en styrelse. 
Saknas en lokal partiforening får utbetalningen ske till forening som 
representerar partiet i fler kommuner. 

Respektive kommuns partistöd måste dock särredovisas så att en bedömning 
kan göras om ändamålet stämmer med dess syfte. 

Arliga beslut om utbetalning av partistöd 

Beslut om utbetalning av lemrummalt partistöd ska fattas. av fullmäktige 
minst en gång per år. 

Här har lagstiftaren ansett att det är fullmäktige som ska besluta om 
utbetalning till respektive patti. Som tidigare besla'ivits gäller att partistöd 
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endast får utbetalas högst ett år efter det att partiets representation i 
fullmäktige upphört. För att dessa hav ska kunna upprätthållas räcker det 
inte att besluta om partistöd en gång per mandatperiod. 

Fullmäktige måste därför ta fomyad ställning varje år om utbetalning ska 
göras. 

Om kommunen dessutom bestämt att partistödet endast ska utbetalas till 
mandat med fastställda ledamöter kan den årliga avstämningen även 
innebära att ett patii är representerat genom minst en ledamot, men även har 
obesatta mandat, får sitt stöd reducerat. Detsamma gäller om kommunen 
bestämt att patiistöd inte ska lämnas till parti som underlåter att lämna 
redovisning. 

När beslut om utbetalning av partistöd ska göras är ett övervägande for den 
enskilda kommunen. Detsamma gäller om beslutet att betala patiistöd ska 
gälla somforskotts-eller efterskottsbetalning. Kravet på årligt beslut i 
fullmäktige tar endast sikte på själva utbetalningsåtgärden. 

Krav på redovisning av partistödets användning 

Om kommunen ska ge pmiistöd, ska fullmäktige också besluta att partiema 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att det använts for sitt 
avsedda ändamål. Ändamålet är att stärka de politiska partiemas ställning i 
den kommunala demolaatin. 

Redovisningen ska avse pe1ioden l januari- 31december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Fullmäktige 
får även besluta att partistöd inte ska betalas till partier som inte lämnar 
redovisning. 

A v riksdagsrapp mi "Utvärdering av det kommunala partistödet" framgår att 
det inom flera partier forekomn1er att kommunalt partistöd överfors från den 
lokala partiorganisationen till regional eller riksnivå. Dessa överforingar 
sker inte alltid som betalning for varor eller tjänster till den lokala nivån. 

Det limebär att det stödet ibland används till annat än att är stärka partiernas 
ställning i kommunen och att de lokala partierna inte får det stöd som 
fulhnäktige beslutat om. 

När kommuner lämnm· partistöd innebär det att offentliga medel överfors till 
enskilda organisationer. Liksom när det gäller andra fonner av bidrag till 
sldlda organisationer bör någon fmm av uppfoljning ske. 

Därför har lagstiftaren ansett att mottagaren ska redovisa hur stödet använts. 
En sådan redovisning innebär ökad öppenhet och att systemet med pmtistöd 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3475 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/137 

kan få fortsatt legitimitet. Det ger också allmänheten och media större 
möjlighet att ifrågasätta både partiemas användning av partistödet och 
redovisning av ruwändningen. F ör att säkerställa delllla öppenhet ska 
redovisningen ges in till fullmäktige. Därigenom blir den offentlig och kan 
bli foremål for den avsedda debatten. 

Ett parti som inte lämnar någon redovisning alls eller en otillräcldig sådan, 
kan räkna med kritik och minskat förtroende. Därfor hm också infarts en 
regel som ger fullmäktige rätt att besluta att partistöd inte ska utbetalas till 
partier som forsummar att lärrum redovisning. 

Redovisningen av partistödet ska visa att det har använts for att stärka 
partiets ställning iden kommunala demokratin. Därfor bör det också framgå 
i vilken mån överforingar gjorts till delar av partiet utarrfor kommunen, samt 
vilka motprestationer som i så fall har tagits emot. 

Det får antas att allmänhetens och medias gransiaring leder till att det 
utvecklas en praxis med mer utforliga regler laing redovisningens 
utformning. 

En särskild granskare 

En särskild granskare som utses av partiet ska granska om partiets 
redovisning ger en rättvisande bild av hur stödet använts. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får även besluta att inte 
utbetala stöd till ett parti som inte lämnar granslmingsrappmien. 

Partiemas redovisning ska innehålla båda korrekta och väsentliga uppgifter. 

För att säkerställa det bör redovisningen genomgå någon fonn av 
granskning av någon som har insyn i hur partistödet har använts. Syftet med 
granskningen är inte att ge svar på frågan om partistödet har använts for sitt 
avsedda ändamål. Det är en bedömning som ska överlåtas till den allmälllla 
debatten. Granskningen ska istället säkerställa att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. På så sätt kan andra bilda sig 
en uppfattning om stödet har använts till sitt avsedda ändamål. 

Gransimingen bör betraktas som en särskild granskning av ett am1at slag än 
revision. Den granslming som avses har vissa likheter med den särskilda 
granslming som regleras i l O kap 21 § aktiebolagslagen. Den som utfor 
granskningen bör i enlighet med aktiebolagslagen därfor benämnas särskild 
granskare. Den särskilda granskaren ska utses av mottagaren av partistödet, 
det vill säga av partiet. 
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De politiska pmtiema är ofta utfotmade som ideella fåreningar. Där 
granskas fåreningsstyrelsens ekonomiska redovisning av en eller flera 
lelanarmarevisorer, utsedda av fåreningsstämman. 

Lagstiftningen innehåller inte några regler av hur redovisningen ska 
utfmmas eller hur lekmannarevisorerna ska utfara sitt uppdrag. Det vanliga 
får antas bli att granskningen sköts av den lelanammrevisor som granskar 
partifåreningens redovisning. 

En utgångsptmkt bör dock vara att den särskilda granskaren får tillgång till 
räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i 
samma utsträckning som fåreningens revisor. 

Det är inte granskaren uppgift, som tidigare nämnts, att ge svar på frågan 
om partistödet har använts får sitt avsedda ändamål. Däremot bör 
granskningsrapporten innehålla en redogörelse får hur granskningen utfarts, 
vilket material som legat till grund får granskningen och f'ar hur medlen 
använts. 

Politiska sekreterare 

slutligen har reglerna vad gäller politiska sekreterare och partistöd också 
reviderats, genom att kap. 2 § 10, 2 stycket i kommunallagen tagits bott. 

Inrättande av politiska seheterare ska inte påverka fårdelningen av 
partistöd. 

Lagstiftarens anser att de politiska sekreterarna är ett stöd till de 
fårtroendevalda, mot bakgrund av det ska politiska sekreterare inte längre 
ses som partistöd utan som ett stöd till de fårtroendevalda vilket innebär att 
de båda stöden kan lämnas oberoende av varandra. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens förvaltning fareslår följande angående det korrummala 
prutistöde t: 

Grundstöd och mandatstöd 

Förvaltningen fareslår att partistödet i Håbo kommun ska bestå av ett 
grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet ska uppgå till 40% av nuvarande 
års inkomstbasbelopp (IBB) och fördelas per år tillsruntliga pattier som är 
representerade i fullmäktige. Mandatstödet ska uppgå till 30% per mandat 
och år. Förvaltningen fareslår även att oppositionsbidraget tas bott. 
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Gällande representation 

Förvaltningen föreslår vid fördelningen av pmtistöd ska endast mandat för 
vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen beaktas. Det 
im1ebär att "tomma stolar" inte kommer beaktas vid fördelning av partistöd. 

Förvaltningen föreslår även att partistöd utgår under 6 månader efter det att 
representation har upphört. 

Tidpunkt för utbetalning 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige fastställer utbetalning sker i förskott i 
marsmånad efter beslut i fullmäktige. Samt att om ingen redovisning och 
granskningsrapport lämnats in till kommunstyrelsen inom föresicriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Reglemente förpartistöd i Håbo kommtm, 2014-10-03, 
ks hidnr 2014.2935 

Tjänsteskri v el se 2014-1 0-03 

Arbetsskottets notering 2014-11-11, § 120. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige antar reglemente för pa1tistöd .i Håbo kommun. 

2. Fullmäktige beslutar att utbetalning får perioden oktober-december 2014 
ska ske innan december månads utgång. 
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Förslag om arvodesregler i Håbo kommun för mandatperioden 
2014~2018 

Sammanfattning 
Ett forslag om arvodesregler for mandatperioden 2014-2018 har arbetats 
fram av en politisk arbetsgmpp. 

Förslaget innebär vissa justeringar av ersättningsnivåerna i kommunen. De i 
övrigt största fOrändTingarna utifrån det tidigare arvodesreglementet är: 

• Inrättandet av ett oppositionsråd. 

• Imättandet av arvoderade gmppledare i kommunfullmäktige till 
de partier som inte besätter posten som kommunstyrelsens 
ordforande eller oppositionsrådsposten. 

• Förlorad arbetsinkomst ersätts med styrkt faktisk forlust istället 
for med ett schablonbelopp. 

Oppositionsrådsposten är ett uppdrag som väljs av fullmäktige. Förslaget är 
att oppositionsrådet ska vara ledamot i kommunstyrelsen. 

Eftersom detta fårslag innebär påtagliga fårändringar i Håbo kommuns 
politiska organisation så föreslås att forslaget utvärderas i sin helhet under 
våren 2016. 

Beslutsunderlag 

Arvodesregler i Håbo kommun får mandatperioden 2014-2018. Hidnr 
2014.2934 

Tjänsteskrivelse 2014-11-20 

Arbetsutskottets notering 201411-11, § 120. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att kommunstyrelsens ordfårande Carina Lund (M) inte deltar i 
styrelsens beredning av beslutssats m l på grund av jäv. styrelsens vice 
ordförande Liselotte Grahn Elg (M) tjänstgör lmder beslutspunkten. Tommy 
Rosenqvist (M) tjänstgör. 

N o ter as att kommunfullmäktiges l :e vice ordfårande Owe Frö j d (B å p) inte 
deltar i styrelsens beredning av beslutssats nr 3. Bengt Björlanan (SD) 
tjänstgör under beslutspunkten. 
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Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att årsarvodet for kommlmfullmälctiges ordforande 
fastställs till l O % av årsarvodet for kommunstyrelsens ordforande att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Owe Fröjd (Båp) med instämmande från Michael Rubbestad (SD) yrkar 
avslag till forslaget om inrättande av oppositionsråd. Om ett oppositionsråd 
inrättas ska tjänstgölingsgraden vara 50% av heltid och arvodet utgöra 50% 
av arvodet for kommunstyrelsens ordförande. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar med instämmande från Michael Rubestad (SD) att 
årsarvodet for gruppledare i kornmunfullmäktige ska utgöras av 12% av 
årsarvodet for kommunstyrelsens ordförande. 

· Omröstning och beslut 

JUSTERARE 

Ordforanden ställer forslaget enligt beslutssats nr l gällande årsarvodet for 
kommunstyrelsens ordforande under proposition och furner att styrelsens 
beslutar i enlighet med denna. 

Ordforanden prövar forslaget enligt beslutssats nr 2 gällande årsarvodet for 
kommunfullmäktiges ordforande mot Owe Fröjds (Båp) yrkande och flnner 
att styrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens forslag till beslut. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp). 

Ordforanden prövar forslaget om att inrätta ett oppositionsråd mot Fröjds 
(Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och flnner att styrelsen beslutar att 
oppositionsråd ska inrättas. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

Ordföranden prövar forslaget om årsarvodet för oppositionsråd mot Fröjds 
(Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och flnner att styrelsen beslutar att 
årsarvodet ska vara 75% av arvodet for kommunstyrelsens ordförande. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

Ordforanden prövaT forslaget om årsarvode for gruppledare i 
kommlmfullmäktige mot Fröjds (Båp) och Rubbestads (SD) yrkande och 
flnner att styrelen beslutar att arvodet ska vara 8% av arvodet for 
kommunstyrelens ordförande. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) och Michael Rubbestad (SD). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

A1 110_ 

Nr 2014.3476 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/136 

Slutligen prövar ordforanden, var for sig, resterande tre foreslagna 
beslutssatser, m 8 och nr 9 samt en tilläggssats om arbetsbeskrivningar och 
flnner att styrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet for kommunstyrelsens 
ordfårande tilll200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB for 2015 
= 58 l 00 kr) att gälla från och med 2015-01-0 l. 

2. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får kommunfullmäktiges 
ordforande till 5 % av årsarvodet for kormmmstyrelsens ordforande att 
gälla från och med 2015-01-0 l. 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får kommunfullmäktiges 
l :e vice samt 2:e vice ordforande till 2,5 % av årsarvodet får 
kommunstyrelsens ordforande att gälla från och med 2015-01-0 l. 

4. Fullmäktige beslutar att inrätta ett oppositionsråd i Håbo kommun att 
gälla från och med 2015-01-01. 

5. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får oppositionsrådet till 
75% av årsarvodet får kommunstyrelsens ordfårande att gälla från och 
med 2015-01-01. 

6. Fullmäktige beslutar att inrätta uppdraget som gruppledare i 
kommunfullmäktige från och med 2015-01-01. 

7. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet for gruppledare i 
kommunfullmäktige till 8% av årsarvodet får kommunstyrelsens 
ordforande att gälla från och med 2015-01-01. 

8. Fullmäktige beslutar i övrigt att anta arvodesregler for Håbo kommun 
får mandatpe1ioden 2014-2018 att gälla från och med 2015-01-01 . 

9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera 
arvodesreglerna och ätenapportera resultatet av u tvärdelingen till 
kommunfullmäktige senast 2016-06-31. 

l O. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa förslag till 
arbetsbesla·ivningar for kommunstyrelsens ordforande/kommunalråd, 
oppositionsråd samt gruppledare i kommunfullmäktige. 

JUSTERARE f 

/fL l M ~~~ ~ 
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JUSTERARE 
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Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, om en ny politisk 
organisation bestående av: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med ?ledamöter och 5 ersättru·e 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överfo1myndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Denna organisation skulle inträda 2015-01-0 l. Kommunfullmäktige 
beslutade även att frågan om arvoden och utskott samt inrättande av 
oppositionsråd ska hanteras i särskild ordning genom beslut i 
komnumfulhnälctige. 

Efter detta beslut har Tillståndsnämnden i beslut 2014-09-29, § 76, 
Socialnämnden i beslut 2014-09-30, § 104 och Skolnämnden i beslut 2014-
11-04, § 77, begärt att fullmäktige fattar nya beslut angående namnen på 
nämnderna. 

Socialnämnden föreslår att de nya nämnderna inom det sociala området ska 
benämnas som Socialnänmd respektive Vård- och omsorgsnämnd. 

Tillståndsnämnden föreslår att den istället ska benämnas bygg- och 
milj önämnd. 

Skolnämnden föreslår att den nya nämnden inom utbildningsområdet ska 
benämnas Barn- och utbildningsnämnd. 

Utöver detta föreslår socialförvaltning, i skrivelse, att mandatperioderna for 
socialnämnd forkmias ti112014-12-15 och följaktligen att Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden tillträder tidigare. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till reglementen får 
samtliga nya nämnder i dialog med samtliga berörda förvaltning. I 
reglementena används den namnsättning som nämndema föreslagit. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därfor att det är denna benämning 
som ska vara gällande. 
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Reglementena består dels av ett övergripande reglemente får Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente får respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och fårtydligat det reglemente som ska 
styra bisledningsnämndens verksamhet. I0isledningsnämnden ska dock 
fortfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I frågan om utskott så fareslår fårvaltningen att inga regleringar om utskott 
slaivs in i reglementena, utöver kravet på ett arbetsutskott och personal- och 
fårhandlingsutskott under kommunstyrelsen. Detta tillvägagångssätt lämnar 
det fiitt får respektive nämnd att själva imätta det eller de utskott som 
nämnden själv anser sig behöva, enligt 6 kap§ 20 i kommunallagen. 

Gällande det begärande om fårkmiande av mandatpetiod som inkommit 
från socialfårvaltningen så fareslår kommunstyrelsens fårvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
Reglemente får Håbo kommuns nämnder 

Reglemente får Kommunstyrelsen 
Reglemente får Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente får Socialnämnden 

Reglemente får Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente får Valnämnden 

Reglemente får Överfårmyndarnämnden 

Reglemente får Bygg- och miljönämnden 

Reglemente får Klisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut§ 76/2014 

Socialnämndens beslut§ 104/2014 

skolnämndens beslut § 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.id m SN 2014.2897 

Tjänsteskrivelse 2014-11-05. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Noteras fårlag till ändtingar av vissa nämnds beteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRI<NING Nr 2014,3477 



f'11 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 153 KS 2014/142 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Carina Lund (M) yrkar på fåljande två ändringar i fårslag till reglemente får 
kommunstyrelsen innebärande att oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag 
på heltid och att tekniskt utskott utgår. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på fåljande tillägg i fårslag till reglemente dels får 
vård- och omsorgsnämnden och dels får bam- och utbildningsnämnden 
innebärande att båda nämnderna ska ha av fullmäktige inrättade arbets
utskott med 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att fårlag om fårkortad mandatperiod får 
socialnämnden ska utgå. 

Omröstningsordning och beslut 
Efter avslutad debatt fareslår ordfåranden att styrelsen forst prövar 
utskottets fårslag till beslut med justeringar enligt Carina Llmds (M) 
änchingsyrkanden. Därefter prövas Fröjds (Båp) tre ändrings yrkanden. 
styrelsen godkänner beslutsordningen. 

Efter omröstning flnner ordfåranden att styrelsen beslutat enligt utskottets 
fårslag tillsammans med Lunds (M) yrkande om änchingar samt att styrelsen 
avslår Fröjds (Båp) två tilläggsyrkanden samt Fröjds (Båp) avslagsyrkande. 

Emot fårslaget reserverar sig Owe Fröjd (Båp) till förmån får egna 
yrkanden. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta samtliga reglementen med justeringar i 
enlighet med Carina Lunds (M) yrkande. 

2. Fullmäktige beslutar att fårkorta mandatperioden får socialnämnden till 
2014-12-15. 
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Delegationsordning för kommunstyrelsen för perioden 
2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-22, § 27, att kommunstyrelsen från 
och med 2015-01-01 skulle ansvara för de tekniska verksaml1etsområden 
som tidigare inrymts i Miljö- och teknilmämnden, samt att miljö- och 
telmilmämnden skulle avvecklas vid samma datum. Ett forslag till 
reglemente ror kommunstyrelen och övriga nämnder samt dess nya 
verksamhetsområden kommer att behandlas på fullmäktige sammanträde 
den 15 december. 

För att arbetet inom de tekniska verksamlletema ska kunna fungera som 
vanligt direkt vid årsskiftet behöver det finnas en fastställd 
delegationsordning som tydliggör vilken beslutanderätt som 
kommunstyrelsens nya forvaltning har. 

Kormmmstyrelsens rorvaltning har därfor arbetat fram ett rorslag till 
delegationsordning som inlduderar de telmiska verksamlletsområdena. 

Förvaltningen rareslår att kommunstyrelsen beslutar att anta forvaltningens 
forslag till delegationsordning, under forutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att fastställa kommunstyrelsens ansvar för de telmiska 
verksamhetsmmådena i ett reglemente. 

Förvaltningen rareslår även kommunstyrelsen beslutar att den nya 
delegationsordningen ska gälla från och med 2015-01-01. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning ks hidnr 2014.3254 

Tjänsteslaivelse 2014-11-03 

Arbetsskottes forslag till beslut 2014-11-11., § 122. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att anta rårvaltningens forslag till delegationsordning, 
under forutsättning att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
kommunstyrelsens ansvar får de tekniska verksamhetsområdena i ett 
reglemente. 

2. styrelsen besitttar att den nya delegationsordningen ska gälla från och 
med 2015-01-01. 
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Övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och 
Byggnads samt förslag om försäljning av fastigheterna till 
Håbohus AB 

Sammanfattning 
Håbo korrunun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads andelar i 
två bostadsrättsföreningar. I fåreningarna bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i fmm av LSS-boende. 

Kommunstyrelsen har tagit ett imiktningsbeslut om att fastigheterna skall 
övertas av kommunen eller av Håbohus AB. 

Riksbyggen och Byggnads har fattat beslut om att avyttra sina andelar i res
pektive fårening till Håbo kommun som därmed blir ensam ägare till 
samtliga andelar i respektive fåreningen. Dätmed uppfylls inte Bostadsrätts
lagens hav på minst tre medlemmar i en bostadsrättsfårening och 
fåreningama ska avvecklas genom likvidation. 

Håbohus AB har bedömt att bolaget kan fårvärva fastigheterna till bokfårda 
värden. Kommunstyrelsen har den 27 /l O fått information av Håbohus AB s 
VD om vad det limebär får kommunen och får bolaget att fårvärva dessa 
fastigheter. 

Vid försäljningen till bokfårda värden uppstår skattepliktiga rearesultat i 
respektive fårening. Anledningen är att de yrkade skattemässiga värde
minsirningsavdragen varit stöne än de bokfåringsmässiga avslCJ.ivningama, 
ca 428 th. Förvaltningen fareslår i likhet med revisionsraretaget PWC att 
fårsäljningspriset till Håbohus reduceras med motsvarande belopp. Detta 
skulle innebära en redovisningsmässig fårlust om ca 428 tkr i fåreningama 
vilket ryms :it1om respektive förenings egna kapital. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fåreslå 
kommunfullmäktige att försälja fastigheterna Väppeby och Väppeby 2 till 
Håbohus AB. Kommunen kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheter i dessa fastigheter genom att ett blockförhyrningsavtal tecknas 
mellan Håbohus AB och kommunen. 
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Förvaltningen fareslår att fastigheterna fårsäljs till bokfårda värdena enligt 
tabellen nedan 

Mh Prel. fårsäljningspris 
Bostadsrättsfåreningar 

Väppeby6:4 7,2 

Väppeby 7:22 39,2 

Bostadsrättsfåreningama som äger fastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 
7:22 kommer att likvideras. Föreningamas lån löses vid övertagandet av 
HåbohusAB. 

För korrummen uppstår ingen vinst eller fårlust vid avvecklingen av 
fåreningama. 

Underställning för Håbohus AB 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, som t ex att bilda, köpa, avyttra eller avveclda bolag, köpa eller avyttra 
stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, före beslut inhämta 
godkännande fi·ån kommunfullmäktige. 

Förvärvet av dessa fastigheter anses vara av stöne vikt får bolaget. Håbohus 
avser med denna underställning hämta kommunfulhnälctiges 
ställningstagande i frågan om fårvärv av fastigheterna Väppeby 6:4 och 
Väppeby 7:22. 

Konselevenseran for Håbohus AB är belysta i det bifogade beslutsunderlaget 
PM Håbohus AB. 

Tidplan 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Håbohus AB lägga upp 
aktiviter får själva övertagandet av fastigheterna. Köpekontrakt och tillträde 
till fastigheterna sker senast under våren 2015 . 
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Beslutsunderlag 

PM Håbohus AB 

KS 2014/55 

Revisionsrapport PWC - Håbo kommun avveckling av 
tvåbostadsrättsforeningar 

Tjänsteslcrivelse 2014-11-1 O 

Arbetsskottes forslag till beslut 2014-11-11, § 123. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kmmmmfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att forsälja fastighetema Väppeby 6:4, Väppeby 
7:22, till Håbohus AB. 

2. Fullmäktige besJutar att tillträde och köpekontrakt mellan Håbohus AB 
och Håbo kommun tecknas senast våren 2015 . 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbohus AB:s avsikt att forvärva 
fastighetema Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 samt att ge bolagets 
styrelse mandat att fatta beslut i frågan om forvärv. 
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Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal 
Frösundavik Del 1. 

Sammanfattning 

Detaljplaneprogrammet får Frösundavik godkändes av 
kommunstyrelsen 2007-09-03. Kornmunfullmäktige antog detaljplanen får 
Frösundavik l, 2011-06-13, som sedan vann laga kraft 2012-12-12. 

Kommm1ens fastighet och blivande byggrätter i planprogramsområdet 
utgick pga. strandskyddshänsyn. Den fastigheten detaljplaneras i ett senare 
skede, Frösundavik del2. 

Under projekteringsarbetet har det framkommit att ytterligare tillägg och 
fchtydliganden laävs med anledning av genomfårandet Det handlar främst 
om att exploatören ska ansvam får projektering, upphandling och utfårande 
av gator, V A och andra anläggningar men även om vegetationsröjning och 
att en cirkulationsplats vid infarten till området tillkommer. Ett tilläggsavtal 
finns nu framtaget får att reglera partemas åtaganden. 

Enligt befintligt exploatelingsavtal och bifogat fårslag till tilläggsavtal åtar 
sig kommunen att stå får halva infrash-ukturkostnaden. Enligt avtalet får 
kommunen ett antal byggrätter som kommer att säljas och ingår i projektets 
budget. Utbyggnaden av infrash'lllcturen i del l är en fårutsättning får 
exploateling av Frösundavik del 2. Utbyggnaden kommer att ske 1mder 
2014-2019 och lånefinansieling är en förutsättning. 

De totala utgiftema för projektet är 52,5 Mlu och består huvudsaldigen av 
utgifter for infrastruktur. Intäktema berälmas till 41 ,8 Mlu. Det innebär att 
projektet ger ett resultat på minus 10,7 Mkr. 

Utöver tilläggsavtalet finns även en exploateringsbudget framtagen. Syftet 
med exploatetingsbudgeten är att beskriva de ekonomiska händelser som 
omfattar det totala genomfårandet av exploatelingsprojektet enligt 
detaljplanen med avseende på gator, V A och andra anläggningar. 

Exploateringsbudget 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i tre kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmaJJc, 

t. ex. gator, gång och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar VA (inld. dagvatten). 
- Omsättningstillgångar, mark som ska försäljas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

!fr_ l tU- l 1tl l 

Nr 2014.3481 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 156 

Total projektbudget: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/152 

Hela projektet fårväntas ge ett resultat på minus 10,7 Mkr. Genomgående 
får projektet är att kostnader uppstår innan intäkter inkommer, vilket medför 
upplåningsbehov får kommunen. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kollllm.m är huvudman får allmän plats och ansvarar får (vägar, 
cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade 
utgiften får anläggningama i Frösundavik del l, är 41,4 Mlcr. 
Dessa finansieras delvis via den anläggningsavgift som exploatörema i 
området erlägger till kommunen och uppgår till32,7 Mkr. 

Anläggningstillgångar VA 
Huvudman får anläggningar får VA och dagvatten inom otmådet är V A
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefmansierad verksamhet. 
Kostnader får utbyggnad av VA inom ollll·ådet bedöms till10,7 Mlcr. 
Anslutningsavgifter (intäkter) enligt VA-taxa (2014) uppgår till8,6 Mlcr. 

Försäljning av mark 
Håbo kommun kommer att äga kvartersmark som avses säljas inom området 
(13 ha). Det överskott som uppkommer vid fårsäljningen används till att 
finansiera alhnäm1a anläggningar, vilket ingår i exploateringsbudgeten. 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och V A kommer att påhöljas i november 
2014. Utbyggnaden sker i etapper och fårväntas ske tmder en period på 5 år. 
Detta styrs givetvis av fårsäljningstalcten inom området och kan komma att 
fårändras utifrån efterfrågan. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Ekonomin 
får området blir framtung (dvs kostnader uppstår innan intäkter generas) . 
Kornmunens totala upplåningsbehov får de11 är ca 19 Mia-. Framtida 
intäkter finns i detaljplanering av Frösundavik del2. 

Riskanalys 
Projektet medfår en nettokostnad på l O, 7 Mkr. Projelctet är en fårutsättning 
får kommande exploateling i området. Den största lisken är att planläggning 
inte sker i de kommande delarna, Fröstmdavik Del 2. 

Driftsbudget 
När projektet avslutas och kommunen tar över driften i sin helhet kommer 
det att medfåra drygt 700 tla: i ökade driftkostnader. För denna budget 
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ansvarar park- och gatuenheten. Detta måste tas hänsyn till i 
budgetprocess en. 

Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal till Exploate1ingsavtal Frösundavik del l. 
Bilaga l, justerad exploateringsbudget Frösundavik del l 
Tjänstesktivelse 2014-10-27 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 124. 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvattningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att utskottets fårslag om lån justeras. 

Kommunstyrelsens b~slut 

l. styrelsen godkänner fårslag tilljusterad exploatetingsbudget får 
Frösundavik Del l får åren 2014-2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till Exploateringsavtal 
Frösundavik del l. 

2. Fullmäktige beslutar att godkänna fmansieting upp till19 Mkr får 
åren 2014-2019. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Finansiering av lokalgata m.m. för nyavstyckade tomter i Eneby 

Sammanfattning 

Håbo kommun har styckat av tre nya bostadsfastigheter enligt gällande 
detaljplan DPL 379 Eneby Gård. 
Innan kommunen kan sälja de tre bostadsfastighetema måste en ny lokalgata 
och vändplan byggas. Den befintliga gång- och cykelväg som idag är delvis 
placerad på en privatpersons fastighet behöver flyttas så att den ansluter till 
den nya lokalgatan. 
Den nya lokalgatan har tilldelats namnet "Svarta lutans väg" och ska 
fmansieras med intäktema från fårsäljningen av de tre nya fastigheterna. 
För att kunna bygga den nya lokalgatan samt sälja en av de nyavstyckade 
fastigheterna så behöver ledningar flyttas till andra placeringar. 

Kommunen har, genom anlitad konsult, tagit :fi:am en projektering for 
lokalgatan och vändplanen. 

Projektets inlcomster beräknas till totalt 3 3 31 tkr och utgiftema till 2 55 O 
tlcr. Detta ger ett resultat på 781 th i överskott får projektet. 

När projektet avslutas och kommunen tar över driften av anläggningarna 
kommer det att medfåra 15 tlcr i ökade driftkostnader for gatuavdelningen. 
Detta måste tas hänsyn till i budgetprocessen. 

Eftersom fastigheterna inte kan säljas fönän den nya lokalgatan med 
vändplan är fårdigbyggd så kommer intäkterna från försäljningen i ett senare 
skede. Detta innebär att lokalgatan och vändplanen måste finansieras till 
dess att forsäljning av fastigheterna kan ske. 

En exploateringsbudget är framtagen. Syftet med exploateringsbudgeten är 
att beskriva de ekonomiska händelser som omfattar det totala 
genomforandet av exploateringsprojektet enligt detaljplanen med avseende 
på gator, VA och andra anläggningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga l , Exploateringsbudget Svarta lutans väg 

Laga lcraft vunnen detaljplan DPL 3 79 Ene by Gård 
Tjänsteskrivelse 2014-10-27 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 125. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att beslut föreligger om projektets fmansiering. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godlcänner forslag till exploateringsbudget for Svarta lutans 
väg for åren 2014-2016. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Ekonomichef 
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Markavtal mellan Svensk Infrastruktur AB och Håbo kommun 

Sammanfattning 
Svensk Infrastruktur AB (Bolaget) inkom i dec 2013 med en ansökan om 
avtal får schakttillstånd (markavtal) med Håbo kommun. Håbo kommun 
svarade under våren 2014 att kommunen inte hade för avsikt att ingå avtal 
med Bolaget. Detta på grund av dåligt utförda grävarbeten i Järfälla 
kommun. 

Bolaget har under sommaren presenterat olika metoder för säkerställande av 
levaliten på utförandet, med etappindelningar etc. Tjänstemän från Håbo 
kommun har tagit referenser och besökt ett antal grannkommuner, där 
Bolaget har utfoli grävarbeten på ett tillfredsställande sätt. 

Kommunen väljer därför nu att ompröva sitt beslut om att ingå ett markavtal 
med Bolaget. 

Vid ett tecknande av markavtalet så kommer det att finnas fyra leverantörer 
av bredband i kommunen: Lyssna och Njut, Bålsta Kabel-TV, Slcanova och 
Svensk Infi·astrulctur. 

Beslutsunderlag 

Markavtal mellan Håbo kommun och Svensk Infi:astruktur AB, ink 
bilaga 

Tjänsteslaivelse 2014-10-21 

Arbetsutskottets förslagtill beslut2014-11-11, § 126. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att Håbo kommun ska teclma markavtal med 
Svensk Infrastrulctur AB. 

2 styrelsens beslutar att protokollet justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

JUSTERARE } 

/t l ~ 1/J l 
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Avtal om fastighetsreglering Håbo Ene by 1:40 m.fl, Bålsta 
centrum 

Sammanfattning 
Med anlednillg av pågående detaljplaneuppdrag får Detaljplan l, 
Resecentrum och stationsonn·ådet, Bålsta centmm samt Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen ochjämvägen, Bålsta centrum 
avser lcomm1men att vara den största markägaren inom detaljplaneområdet 

Att kommunen äger de fastigheter som är fåremål får planläggning är en 
fårdel i kommande markanvisningar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01, § 11 1, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa ett komplett forslag till fårvärv 
av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

Kommunen och Håbo Marknads AB (HMAB) avser genomfåra fåljande 
marldcöp: 
Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Eneby 1:40 (ca 9 350 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5: l (ca 8 960 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l :11 (ca 420 kvm) 
Detaljplan 2, Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrnm: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Eneby l :40 (ca 3 400 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5:1 (ca 3 390 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l: 11 (ca 820 kvm) 

Styrelsen i HMAB har vid styrelsemöte 2014-09-04 beslutat att sälja 
marken i centmm till Håbo kommun efter att marken har värderats. 

Markområdena som köps av HMAB:s fastigheter skall överfåras till 
Komrmmens fastighet Håbo Väppeby 7:7 
En oberoende värdering av fastigheten har gjorts av NAI Svefa med 
värdetidptmkt oktober 2014. Det genomsnittliga priset på råmark inom 
området bedöms till 680 kr/kvm. Den areal som kommunen har får avsikt 
att fårvärva av HMAB uppgår till ca 26 340 kvm och den totala ersättningen 
motsvarar ca 18,5 Mkr. 

Kommunstyrelsens fårvaltning föreslår att köpet finansieras genom att det 
villkorade alctieägmiillskott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 
189 930 kr avskrivs, samt attresterande 9 310 070 lerregleras genom att 
bolaget amorterar på den skuld, om 14,8 mlcr, som bolaget har till 
kommunen. 
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Beslutsunderlag 

Överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2014-06-3 O, 
reviderad 2014-11-06 inklusive bilagor. 

Värdeutlåtande Fastigheterna Eneby 1:40, Väppeby 5:1 och del av 
Sjöända l: 11 i Håbo kommun, daterad 2014-10-29 

HMAB, Styrelseprotokoll2014-09-04, punkt 4:8 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-01, § 111 

Tjänsteskrivelse 2014-11-06 
Arbetsskottes fårslag till beslut 2014-1 1-11, § 127. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Noteras att Lars-Göran Bromander (S), Göran Eriksson (C) och Christian 
Nordberg (MP) inte deltar i beslutets handläggning på grund av jäv. Johan 
Tolinsson (S), Tommy Rosenkvist (M) SabineNaresson (MP) tjänstgör i 
deras ställe. 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till utskottets forslag till beslut. 

Efter begäran ajoumeras sammanträdet mellan kl. 19.05-19.25. 

Förhandlingama återupptas och ordforanden konstaterar att endast 
arbetsutskottets forslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer fårslaget 
under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med utskottets 
forsla g. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar, under forutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner affären, att uppdra till kommunstyrelsens ordfårande och 
kommundirektören att undelieclma avtalet. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige att besluta att godkänna HMAB:s forsäljning av Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända l :Il. 

2. Fullmäktige att besluta att godkänna att Håbo kommun forvärvar Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända l: 11. 

3. Fullmäktige att besluta att köpet ska finansieras genom att det villkorade 
aletieägartillskott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 189 930 kr 
avskrivs, samt att resterande 9 31 O 070 h regleras genom att bolaget 
amorterar på den skuld, om 14,8 mkr, som bolaget har till kommunen. 

Beslutsexpediering 
Kommtmdirektör 

JUSTERARE EXPEDIERAD 
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Förslag om antagande av ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 
m.fl., Bälsta, Håbo kommun 

Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked får 
ändrad detaljplan får fastigheter Dyarne 5:98,5:101 och 5:104 i Bålsta 
tätort. Gällande detaljplaner får fastigheter ifråga är byggnadsplan K 15 
Dyame 5:69 och detaljplan 291 Dyarne 5:98 m.fl. som infårde vissa 
ändringar i byggnadsplan K 15. 

Fastigheter ifråga är i ovannänmda detaljplaner planlagda får småindustri. 
Fastigheten 5:98 är bebyggd med en envånings indushibyggnad placerad 
alldeles intill fastighets östra gräns och med ett kontorshus i södra delen av 
fastigheten. Fastigheten 5:97 är bebyggd med en envånings kontorsbyggnad 
medan fastigheter Dyarne 5: l O l och 5: l 04 är i nuläget obebyggda. 
Byggnader på fastigheten Dyame 5.98 och 5:97 är på var sitt sätt i shid mot 
gällande detaljplaner. Verksamheter som bedrivs i industtibyggnad och i 
kontorsbyggnad på fastigheten Dyame 5:98 är gymnasie-sär respektive 
fåretagshälsovård och skoldatatek. Verksamheter som bedrivs i 
kontorsbyggnad på fastigheten Dyarne 5:97 är bl. a. Bålsta doktorn. Med 
anledning av ovannänmda verksamheters betydelse får kommunen och dess 
invånare upprättades denna planändring. 

Indushibyggnaden på fastighet Dyame 5.98 har tillfälligt bygglov som 
håller på att gå ut. Detaljplan föreslår får fastighet Dyame 5.98 ändring av 
ändamål från småindustri till kontor, handel och allmänt ändamål (vård och 
skola/utbildning) samt justering av prickad tomtmark industribyggnad är 
byggd på. För fastighet Dyame 5.97 fareslås ändring av ändamål från 
småindustri till kontor, handel och allmänt ändamål (vård). För fastigheter 
Dyame 5:101 och 5:104 fareslås utökning av byggrätter från småindustri 
(som inte stör omgivningen) till att även omfatta kontor och handel. 

Planändringen syftar till att möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter 
.som bedlivs på fastigheter Dyame 5.97 och 5:98 samt att möjliggöra kontor 
och handel ändamål får fastigheter Dyame 5:101 och 5:104 som passar 
bättre till områdets framtida utveclding än småindustti. 

Planändringen utfors genom planändting med enkelt planfårfarande får 
planen har principiell betydelse eftersom den handlar om befintliga 
verksamheter. · 

Utfornmingen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med 
fårdjupade översiktsplanen får Bålsta tätort som antogs av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04. 
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Ändringen av detaljplanen bedöms inte medfåra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rub1iken 
Milj ö konsekvenser. 

Förslag till detaljplan hade varit utsänt får samråd mellan den 02 juni 2014 
till och med den 30 juni 2014. Inkomna synpunkter ledde till en del ändring 
av planfårslaget Justerat fårslag till detaljplan hade varit utsänt får 
gransirning mellan den 07 oktober 2014 till och med den 21 oktober 2014 
enligt 5 kap 18 § andra stycket Plan och bygglagen. Inkomna synpunkter 
ledde inte till någon ytterligare ändring av planfårslaget 

Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecld ingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 27 §Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2014-10-24 

Planbeskrivning, daterad 2014-10-24 
Delegationsbeslut behovr-;bedömning, daterad 2014-02-04 

Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2014-1 0-24 
Tjänsteskrivelse 20 14~ l 0-24 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11 , § 128. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (20 l 0:900). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag (2011 :1383) om kommunernas 
bostadsfårsö1jningsansvar med riktlinjer planera för bostadsfårsö1jningen i 
kommunen. 

Enligt lagen ska kommunens riktlinjer antas av kommunfullmäktige vruje 
mandatperiod och vid planmingen av bostadsförsörjningen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut på samråd med fårslag till 
Bostadsfårsö1jningsprog:ram får 2015-201 8 med utblick mot 2030. 
Samrådet pågick till och med 5 september. 

Efter samrådet har programmet reviderats efter inkonma synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Bostadsfårsö:tjningsprog:ram, ANTAGANDEHANDLING (KS2014/124 
m 2014.3055). 

Tjänsteslaivelse 2014-10-20. 

Arbetsutskotts fårslag till beslut 2014-11-1, § 129. 

Noteras att angivet antal bostadsrätter och antalet hyresrätter i 
prokollsutdraget från arbetsutskottet är felaktiga med hänsyn till det yrkande 
som framställdes vid sammanträdet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att fårdelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, 
perioden 2015-2018, i bostadsförsörjningsprogrammet ska vara: 380 
bostadsrätter och 430 hyresrätter. 

Ca1i na Lund (M) yrkar att fårdelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter, 
perioden 2015-2018 i bostadsfårsöijningsprogrammet ska vara: 580 
bostadsrätter och 230 hyresrätter. 

Omröstningsordning och beslut 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att tre fårslag till beslut 
föreligger, nämligen: Fröjds (Båp) yrkande, Lunds (M) yrkande och 
utskottet (felaktiga) förslag. 
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Ordfåranden prövar först Fröjds (Båp) yrkande mot Lunds (M) yrkande och 
finner att styrelsen beslutar enligt Cmina Lunds (M) yrkande. 

Votering begärs och följande omröstningsordning fastställs: "Den som 
röstar får Lunds (M) yrkande röstar ja." Den som röstar får Fröjds (Båp) 
yrkande röstar nej." Omröstningen utfaller med sex ja-röster, Liselotte 
Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Christian Nordberg (MP), Håkan Welin 
(FP), Fred Rydberg (KD) och Carina Lund (M) och med sju nej-röster, 
Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene eranser (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Werner Schubert (S), Michael Rubbestad (SD) och 
Owe Fröjd (Båp). Styrelen utser dänned Fröjds (Båp) fårslag till motfårslag 
till utskottets förslag. 

Ordfåranden prövar därefter Fröjds (Båp) fårslag mot utskottets fårslag till 
beslut och konstaterar att styrelsen beslutar enligt Fröjds (Båp) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogrammet 
2014-04-01, les hidnr 2014.3055, justerat 2014-11-24 i enlighet med 
kommtmstyrelsens beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE / 

/q l M l.cl l 

Nr 2014.3507 



o 

HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 162 KS 2014/41 

Projekt "Mälaren, en sjö för miljoner", Mälarens vatten
vårdsförbund 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Mälaren en sjö for miljoner (MER) är ett projekt drivet av Mälarens 
vattenvårdsforbund. Projektet startades 2012 för att bidra med stöttning, 
kompetensfdrstärlrning samt samverkan kling de åtgärder som krävs för att 
uppnå en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Initialt var projektet planerat att 
pågå fram till år 2014 menprojektet är nu forlängt till år 2021. 

Miljö- och teknila1ämnden beslutade 2013-03-18 § 31 att Håbo kommun 
skulle delta i projektet MER. Då personella resurser saknades på 
tjänstemannanivå beslutade nämnden att aktivt deltagande i projektet endast 
skulle ske på politisk nivå. Ett beslut om eventuellt fortsatt medlemskap i 
projektet för åren 2015-2021 ska vara Mälarens vattenvårdsförbund 
tillhanda senast l januari 2015. 

Projektet Mälaren en sjö för miljoner 
Vattenkvaliteten i Mälaren, samt EU:s direktiv for vatten, ställer ökade krav 
på arbetet med vattenfi:ågor. Påverkanstrycket på Mälaren är stort. 
Kommuner, myndigheter samt organisationer har ett gemensamt ansvar att 
åtgärda miljöproblem som exempelvis övergödning, miljögifter och 
förekomst av främmande arter. 

Samarbete och samverkan över kommun- och länsgränser är nödvändig i 
åtgärdsarbetet eftersom vatten inte följer administrativa gränser. MER syftar 
till att forbättra samverkan mellan framfårallt kommuner for att nå de mål 
som sätts upp i vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram. Att vattendirektivets regelverk är komplext, uttrycker höga 
ambitionsnivåer och att de presenterade åtgärderna ofta salmar finansieiing 
gör att samverkan krävs i arbetet. Aktiviteter inom MER kommer 
huvudsakligen handla om utveckling av nätverk, mötesplatser, 
erfarenhetsutbyten och pro j ektutveckling. 

Ett medlemskap i projektet finansieras delvis av medverkande kommuner. 
Håbo kommuns medlemsavgift är 20 000 1u per år. Ett beslut om 
medlemskap i projektet gäller löpande fram till och med år 2021, eller till 
dess att kommunen meddelar utträde. 

Håbo kommun och Mälaren 
Den kommunövergripande visionen Vårt Håbo 2030 lyfter fram Mälarens 
betydelse i lcommm1en. Mälaren fårser kommunen med dricksvatten, har ett 
högt attraktionsvärde får turism och rela'eation, fyller en viktig funktion i 
växt- och djurlivet och bidrar till attraktiva boendemiljöer för befintliga och 
kommande invånare. Vattenstatusen i Mälaren har en stor betydelse för 
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kommunen samtidigt som kommunen har ett stort ansvar att fårvalta och 
utveckla dess värden. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2012-12-10 § 141 att uppdra 
fårvattningen att ta fi·am en vattenplan. MER kan ge värdefulla inspel i 
arbetet med vattenplanen, genom de nätverk, kunskapshöjande insatser samt 
erfarenhetsutbytande som bedlivs inom projektet. 

De personella resurserna i Håbo kommun har fåränch·ats sedan projektet 
startades 2012, och det finns numer en tjänst på plan- och 
utvecldingsavdelningen, kommunstyrelsens fårvaltDing som ansvarar för 
vattenfrågan ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Det innebär att ett aktivt 
deltagande i MER på tjänstemannanivå numer är möjligt. 

Beslutsunderlag 

Mälaren- en sjö får miljoner, beslut om medverkan hid 2014.3085 

Tjänsteskrivelse 2014-10-27 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-1 1-11 , § 130. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ordfåranden få reslår att utskottets fårslag justeras så att styrelsen uppmanar 
milj ö- och teknilmämnden att upphäva den del av nämndens beslut 
2013-03-18, § 31 gällande nämndens presidiums aktiva deltagande i 
projektet. I stället fåreslås att två politiker från kommunstyrelsen deltar i 
projektet "Mälaren - en sjö får miljoner". Ordfåranden ställer fårslaget, 
tillsammans med utskottets fårslag om projektdeltagande under proposition 
och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att Håbo kommun ska ha fortsatt medlemskap i MER. 

2. Styrelsen uppmanar miljö- och telmiknämnden att upphäva den del av 
nämndens beslut 2013-03-18, § 31 gällande nämndens presidiums aktiva 
deltagande i projektet. 

3. s tyrelsen beslutar att utse Lars-Göran Bromander (S) och Christian 
Nordberg (MP), båda kommunstyrelsen, att tillsammans med tjänstemän 
fåretråda Håbo kommun i samband med möten och konferenser m.m. 

Beslutsexpediering 
Mälarens vattenvårdsfårbund, c/o Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 
Västerås, senast 2015-01-01 Miljö- och telmilmämnden 
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Samarbetsavtal, kommunal energi- och klimatrådgivning, förlängning 

Sammanfattning 
Håbo kommun erhåller stöd från Energimyndigheten på 280 000 kronor 
årligen får att bedriva kommunal energi- och ldimatrådgivning i enlighet 
med fårordning (1997:1322). Sedan 2004 har Håbo kommun ingått i ett 
samarbete tillsammans med kommtmema i Stockholms län samt 
Kommunfårbundet Stockholms län, KSL, får att gemensamt bedriva den 
kommunala energi- och ldimatrådgivningen. 

Det nu gällande samarbetsavtal upphör från och med den l j anuati 2015 . 
Kommunfårbundet stockhalms läns styrelse rekommenderar de ingående 
kommunerna i samarbetet att teclma fårlängning av samarbetsavtalet från 
och med den l januari 2015 till och med den 31 december 2015. 
Förlängningen innebär inga fårändringar får de anslutna kommunema. 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns ansökan till Energimy:ndigheten. 

Rekommendation samarbetsavtal2015-2017 får kommunal energi- och 
klimatrådgivning, 2014-10-09. 

Samarbetsavtal2015-2017 får kommunal energi- och ldimatrådgivning 
mellan kommunema i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län) 
samt Kommunfårbundet Stockholms län, 2014-10-07. 

Tidigare avtal, hid. 2012.2441 

Tjänstesktivelse 2014-10-27 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 131. 

Utskottet tillstyrker fårvaltnings fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fårlänga samarbetsavtal avseende kommunal 
energi- och ldimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, 
Håbo kornmtm (Uppsala län) samt Kommunfårbundet Stockholms län. 

2. Styrelsen uppdrar till ordfårande i nämnden att underteckna avtalet. 

Beslutsexpediering 
Maria Ekberg, samhällsplanerare 
Kommunfårbundet Stockholms län, registrator@ksl.se (skickas senast 31 
december 2014 via e-post). 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, att gälla 
från 2015-01-01 

Sammanfattning 
l Håbo kommun finns en taxa om avgifter får livsmedelskontroll som är 
rultagen av komnnmfullmälctige i december 2011. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revideringru·. Bland annat föreslås en justering av timtaxoma. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 8112014 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena daterad 
2014-09-09 

Tjänsteskrivelse 2014-10-24 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-1 1, § 132. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsonuådena i enlighet med tillståndsnänmdens förslag 
2014-09-29, § 81. 
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Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, att gälla från 2015·01-01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun är timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
·strålskyddslagens område för närvarande 850 kr. Bygg- och 
miljöfårvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 80/2014 

- Tjänsteskrivelse 2014-10-24. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fastställa timtaxa för prövning och tillstånd 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens ormåde i enlighet med 
tillståndsnämndens förslag 2014-09-29, § 80. 
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Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Sammanfattning 
I en rappott från kommunens revisorer 2012 granskades verkställigheten av 
ett antal av komm1mfullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade att 
verkställighetsgraden inte låg på en tillfl-edställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin för bevalming och återrappmtering av utdelade 
uppdrag. 

En1igt kommunallagen är kommunstyrelsens uppdrag att bland annat ha 
uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet och att verkställa 
fullmäktiges beslut. Med an1edning av de påtalade btistema i 
ätenapportering av utdelade uppdrag arbetade komm1mstyrelsens kansli 
under foregående år fram ett fårslag till mtin for åtenapporteling av 
fullmäktiges beslut. Rutinen godkändes av kommunfullmäktige i september 
2013 och lcommm1styrelsen fick i uppdrag att införa mtinen. 

Rutinen innebär att komn11mstyrelsen en gäng per år, fårslagsvis i samband 
med fullmälqiges sammanträden i december, redovisar verkställigheten i ett 
urval av bifallna motioner och medborgatforslag till fullmäktige. 
Redovisningen ska ange vilka uppdrag nämnderna har :fatt från fullmäktige 
och hur stah1sen får genomförande ser ut. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska få kännedom om vilka beslut som har/ inte har 
verkställts samt an1edningen till det. Redovisningen ska avse foregående år. 
Det innebär att den redovisning som lämnas till fullmäktige 2014 avser de 
motioner och medborgarfårslag som bifölls (alternativt där nämnd fick ett 
uppdrag om genomforande) av fullmäktige år 2013. Utöver detta redovisas 
även de uppdrag som inte var verkställda vid föregående års rapporteling. 
På så vis får fullmäktige en heltäckande bild över de utdelade uppdragen 
gällande motioner och medborgarfårslag. 

Rapportetingen till fullmäktige inkluderar inte uppdrag om beredning av ett 
ärende utan inriletar sig endast på fårslag som bifalls. Eftersom 
beslutsformuleringen ''bifall" inte alltid används, redovisas även de uppdrag 
som innebär någon fmm av genomfårande av forslaget 

Statusen får de olika motionerna och medborgarförslagen redovisas per 
nämnd. Noteras att motionen om uppforande av torgplatser redovisades 
under både kommunstyrelsen och miljö- och telmilmämnden vid foregående 
års rapporteting. I 2014-års redovisning konunenteras ärendet endast av 
kommunstyrelsen eftersom det numera är plan-och utvecklingsavdelningen 
som har hand om ärendet. 

Noteras även att medborgarförslaget om cykelbana med sandhopp i 
slottsskogen rappmterades av både kommunstyrelsen och miljö- och 
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telmiknämnden i föregående års redovisning. I 20 14-års redovisning 
kommenteras ärendet endast av miljö- och telrnilmämnden som har hand om 
resterande delar i ärendet. 

Medborgarförslag om gatubelysning och galunderhåll efter Väppebyvägen 
rapporterades felaktigt som inte uppföljt föregående år. Uppdraget är således 
redan verkställt. 

Redovisningen 
Kommunstyrelsens kansli har liDdersökt verkställighetsgraden i totalt 19 st 
beslutade motioner och medborgarförslag. Respektive förvaltning har fått 
lämna en beshivning av genomförandet av uppdragen samt svara på om 
uppdragen är verkställda eller inte. 

Av redovisningen framgår att 8 stycken av de totalt 19 stycken besluten inte 
kan anses som verkställda. De uppdrag som inte är verkställda återfinns 
inom kommunstyrelsen och miljö- och telcuilmämuden. 

l O av dessa totalt 19 bes l ut rapporterades år 20 13 som inte verkställda. 
Rapporteringen som gjordes 2013 avsåg beslutade motioner och 
medborgarförslag under perioden 2010-2012. Enligt 2014-års redovisning är 
5 stycken av dessa l O beslut ännu inte verkställda. Detta indikerar att 
bifallna motioner och medborgarförslag 1iskerar att få vänta en lång tid på 
att bli verkställda. 

Anledningarna till att besluten inte är verkställda varierar från fall till fall 
men handlar bland annat om att arbetet har stannat upp på grund av olika 
omständigheter eller att arbetet inväntar (eller är beroende av) en annan 
faktor för att arbetsprocessen ska kunna fortlöpa. Det handlar även om att 
ärenden har överflyttats till annan nämnd/förvaltning. Sammantaget noteras 
dock att även om flera uppdrag inte är verkställda så är flera av dessa 
påbörjade. 

För att underlätta uppföljningen av fullmäktiges beslut underströks vid 
föregående års rappmie1ing vilden av att motioner och medborgarfcirslag 
innehåller fårslag till någonting och formuleringar som "anses besvarad" 
undviks. Tydlighet i vad som faktiskt ska utfåras ska eftersträvas. 

Följande beslutsformuleringar ska användas: 

• Bifall (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget 
föreslår ska genomföras) 

' Bifall till viss del (som innebär att en del av det som 
motionen/medborgarfcirslaget fcireslår ska genomföras, här är det 
viktigt att beslutet tydligt förklarar villcen del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas) 
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• Avslås (som innebär att det som motionen/medborgmfårslaget 
föreslår inte ska genomfåras) 

• Ska anses fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som inhämtats under remissen. 

Ä ven om det förekommer beslutsformuleringar som ska undvikas så kan 
man av redovisningen utläsa att en viss fårbättring har skett i att följa 
ovanstående beslutsformuleringar. Kommunkansliet understryker vikten av 
att angivna beslutsformuleringar används. 

Beslutsunderlag 
Rutin får uppfåljning av kommunfullmäktiges beslut, daterad 
2013-12-18, hid 2014.3700. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, §71. 

Uppfåljning av verkställighet av fullmäktiges beslut, Redovisning av 
status får motioner och medborgarfårslag, daterad 2014-10-23, hid 
2014.3095. 

Uppfåljning av kommunfullmäktiges beslut, En redovisning av status 
får utvalda motioner och medborgarfårslag, daterad 2013-07-30 bid 
2013.1048. 

Tjänsteskrivelse 2014-10-23. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 134. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av verkställighet av 
korrununfullmäktiges beslut, Redovisning av status får motioner och 
medborgarfårslag", daterad 2014-10-23, hid 2014.3095 . 
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Förslag till datum och klockslag under 2015 för sammanträden 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt för 
kommunfullmäktige 

Följande forslag till sammanträdestider fåreligger: 

Beslutsunderlag 
- Arbetsskottets forslag till beslut 2014-11-11, § 13 5. 

Kommunstyrelsens beslut 

Styrelsen beslutar att arbetsutskottet, och kommunstyrelsen under år 2015 
sammanträder enligt foljande, under fotutsättning att kollllmmfullmäktige 
godkänner fore1iggande förslag till sammanträdestillfållen for fullmäktige 
under år 2015. 

Sammanträdesdagar for kommunstyrelsens arbetsutskott- år 2015 

Sammanträdesdag: Tisdag med start Id. 08.30. 

Datum: 20/1, 17/2,24/3, 12/5, 18/8, 13/10,10/11. 

Sammanträdesdagar får kommunstyrelsen - år 2015 

Sammanträdesdag: Måndag med start ld.ld.l5.00 

Datum: 2/2,2/3, 13/4,25/5, 31/8, 26/10,23/11. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 sammanträder 
enligt foljande: 

Sammanträdesdagar får kommunfullmäktige - år 2015 

Sammanträdesdag: Måndag med start Id. ld.19.00 

Datum: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12. 
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Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende för 
äldre samt äskande om medel från socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden äskar i beslut 2014-09-30, § 101, att fullmäktige beslutar att 
medel om 3900 tia tillförs socialnämnden för chift av kmttidboende på 
Plommon vägen. 

I socialfårvaltningens budget får år 2015 finns inget utrymme får att täcka 
dessa kostnader, om inte nedskärningar ska göras inom andra områden. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att socialnämndens begäran inte 
ryms inom de fastslagna budgetramarna får 2015. Det innebär att en 
eventuell medeltillförsel skulle belasta kommunens resultat negativt, från 
prognostiserade 21 760 tla ti1117 860 tia. 

En möjlig lösning är att fullmäktige avslår socialnämndens begäran och 
uppdrar socialförvaltningen att hantera driften inom budgetramen. 

Förvaltningen konstaterar därmed att två möjliga fårslag till beslut 
föreligger: 

Beslutsalternativ 1: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att avslå socialnämndens 
äskande och uppdra till socialfårvaltingen att hantera driften inom ram. 

Beslutsalternativ 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att besluta bevilja 
socialnämndens äskande. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnens beslut 2014-09-30, § 101 

- Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-09-10 

Tjänsteslaivelse från kommunkansliet 2014-11-07 

Arbetsutskottets förslagtill beslut 2014-11-11, § 136. 
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Kommunstyrelsens fårslag till beslut: 

Noteras att i samband med arbetsutskottets behandling av ärendet 
2014-11-11, begärda fårtydliganden och kompletteringar av 
beslutsunderlaget inte föreligger vid dagens sammanträde. DäJ.får föreslås 
att ärendet återremitteras till socialnänmde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelen beslutar att ätenemittera ärendet till socialnämnden får 
redovisning till styrelsen dels av de eventuella besparingar som kan 
uppstå om nämndens fårslag genomfårs dels hur driftkostnaden på 3900 
tla' beräknats samt en redovisning av konsekvenser om fårslaget inte 
genomfors. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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Inrättande dels av ett tekniskt utskott och dels av ett kultur- och 
livsmiljöutskott under kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagens 6 kap 20 § får fullmäktige bestämma att en nänmd 
skall ha ett eller flera utskott. 

Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv 
bestämma att utskott skall firmas. 

Förslås att kommunstyrelsen imättar dels ett tekniskt utskott och dels ett 
kultur- och livsmiljöutskott De båda utskotten ska vardera utgöras av 3 
ordinarie ledamöter och 2 ersättare. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar att imätta ett tekniskt utskott med 3 ledamöter och 2 
ersättare. 

2. styrelsen beslutar att imätta ett kultur- och livsmiljöutskott med 3 
ledamöter och 2 ersättare. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

l ({'j' l 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 170 

Politikers inpassering i kommunhuset 

Sammanfattning 

KS 2014/168 

Under pågående översyn av kornmunhusets skalskydd har stömingar 
uppstått gällande lokalemas tillgänglighet får politiker. Tillgängligheten 
regleras via ett kortsystem. 

Yrkande 
Owe Frö j d (Båp) yrkar att samtliga politiker ska ha möjlighet att komma in i 
kommunhusets enh·eplan. Lokalernas tillgänglighet i ÖVligt får politiker ska 
utredas. Utredningen bör redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
styrelsens nästa sammanträde. 

Kommunstyrelens beslut 

l. styrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen får utredning i enlighet 
med Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

l tv-- l er l 
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KS § 171 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/56 

Information om romers vistelse i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Ett antal romer vistas tillfcilligt i Håbo kommun. Noteras att 
socialförvaltningen har kontalet med vissa frivilligorganisationer i 
kommunen får stöd till romer. 

Infmmation om hur den nuvarande situationen utvecklas kommer att 
redovisas vid tillfålle. 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 172 KS 2014/166 

Förslag till beslut om annonsering av fullmäktiges kungörelser 
inför sammanträden för perioden 2015-01-0r- 2018-12-31 

Av kommunallagens KL (1991 :900) 5 kap 10 §framgår bl.a. att uppgift om 
ett sammanträde skall minst en vecka fcire sammanträdesdagen införas i den 
eller de mistidningar som fullmäktige beslutar. För närvarande infcirs 
kungörelsen i Bålsta Upplands Bro-bladet. Kungörelsen anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med bestämmelser i KL 5 kap 8§. 
Kungörelsen redovisas även på kommunens hemsida!webbplats. 

Bestutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2014-11-24. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att under pedoden 2015-01-01 - 2015-12-31 ska 
kungörelse av fullmäktiges sammanträden med ärendelista ske på 
kommunens anslagstavla och webbplats samt annonseras i Bålsta 
Upplands-Brobladet 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisar en utvärdedng 
av beslutad annanseting innan fårslag till annonsering får resterande 
del av mandatperioden redovisas. 
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