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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamöter 

Agneta HäggIund (S), ordförande 
Sjunne Green (BÅP) 
Christian Ghaemi (MP) 
Carina Lund (M) 
Vakant () 

KALLELSE 
Datum 

2012-11-06 

Ersättare 

Fredrik Anderstedt (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fred Rydberg (KD) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 13 november 2012, kl. 13.00 

Plats ÖVergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Eventuella info=ationer 

5. Redovisning av beredd motion om e-tjänst för enklare bygglovshandläggning, motionär 
Tomas Alm (FP) - förslag om återremiss 

6. Aterrapportering av medborgarförslag om ordnandet av hundrastgård (-ar) - förslag om 
återremiss 

7. Beredning av samtliga ärenden som redovisas till kommunstyrelsen, inför sammanträdet 
2012-11-26 

8. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S) 
Ordförande 

Representanter för UL och landstingets kollektivtrafiknämnd medverkar vid 
dagens sammanträde från cak!. 15.00 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-11-06 

Kommunstyrelsen 

Med start kl. 18.30 inbjuds allmänheten till en information om frågor gäl
lande kollektivtrafiken. Medverkande: Ledamöter från kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt representanter för UL och landstingets kollektivtrafik
nämnd. Plats: BCJF 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-06 
Vår beteCkning 

KS2012/25 nr 2012.3313 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster för 
enklare bygglovhandläggning, motionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Motionären fdreslår fdljade: 

Att inrätta möjlighet att via hemsidan söka bygglov, som en e-tjänst till 
medborgarna och lokala företagare för ärenden som kan anses vara 
lämpade för en förenklad hantering 

Att samtidigt se över och komplettera den nyligen antagna bygglovstax
an med avgifter anpassade för denna förenklade procedur. 

Att sökande tidigt erhåller uppgift om sitt diarienummer. 

Fullmäktige överlämnade 2012-02-27, § 23, motionen dels till kommunsty
relsen dels till miljö- och tekniknänmden, för beredning. 

Miljö- och tekniknämndens yttrande föreligger i enlighet med nänmdens be
slut2012-10-01, § 103. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 23 
Miljö och tekniknämndens yttrande 2012-10-01, § 103. 

KOlmnunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att åtelTemittera miljö- och tekniknänmdens yttrande 
med förslag om att nänmden kompletterar yttrandet med en mer ingåen
de beskrivning av nämndens pågående planering av kommande digital 
hantering av bygglov med mera. 

l 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOi<:OLL 
Datum 

KOMMUN 2012-10-01 
f 
l 

Miljö- och tekniknamnden 
2U12 -10- 05 

JUSTERARE 

, 

MTN § 103 MTN 2012/40 
I . KS!.>nr RepN 

,;J..!J 12-/2-";- 1;10 19- _ 9-TY 

Inrättande ave-tjänster för enklare bygglovhantering, motion 

Sammanfattning 
2012-02-15 inkom en motion om inrättande av E-ijänster för enklare 
bygglovhantering. I motionen föreslås att bygglov över disk samt bygglov 
som E-tjänst ska införas i Råbo kommup. Motionen har enligt beslut från 
kommunfullmäktige, § 23, den 27 februari 2012, överlämnats till miljö- och 
tekniknämnden samt kommunstyrelsen fcir beredning. 

Byggalidelningens synpunkt . 
Den nya plan- och bygglagen (PBL) som började gälla från 2011-05-02 . 
reglerar i detalj under vilka förutsättningar bygglov ska ges och hur bygglov 
ska handläggas. B yggavdelningens rutiner för handläggning av bygglov är 
under ständig utveckling med syftet att öka tydligheten gentemot sökanden, 
förenkla ansökningsförfarandet, korta handläggningstiden och ge alla 
medborgare lika behandling inför lagen. 

Några exempel på detta är: 

l. Det nya kravet på att meddela sökanden när ansökan kommit in med 
angivande av diarienummer, 

2. att meddela sökanden när ansökan bedöms vara komplett och sen 
göra allt för att inte den totala handläggningstiden uppgår till mer än 
max 10 veckor. 

Arbetet med utveckling aven e-tjänst för bygglovansökan pågår men har 
dragit ut på tiden där vi sedan någon månad väntar på att leverantören av de 
interna kopplingarna mot vårt nya ärendehanteringssystem inte är färdiga 
ännu. Modellen för systemet är det som redan idag finns hos flera' 
kommuner under hemsidan wwW.miltbygge.se 

Råbo kommun är medlem av nätverke~ Bygglovalliansen i Stockholms län 
som utarbetat formulär, vissa rutiner ochrnallar föni.tt passa den nya 
lagstiftningen och underlätta en modernisering av handläggningen. 
Samtidigt görs inom alliansens medlemskommuner kontinuerliga mätningar 
av nytta och kundnöj dhet i de deltagande' kommunerna. 

Vad det gäller "bygglov över disk" eller "muntliga bygglov" som funnits i 
anslutning till den tidigare Plan- och bygglagen (men upphört efter att den 
nya PBL införts) har det visat sig bli problem med dokuroentation och 
rättstatus vid sådana enkla beslut. I Råbo kommun är det inte aktuellt att 
införa det systemet vilket numera heller inte har något stöd i lagen. 

Forts .... 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2D12.23BD 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 103 

Forts .... 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

MTN 2012/40 

Beslut från ko=unfullmäktige, § 23,2012-02-27 
Tjänsteslaivelse, 2012-09-06 

Beslut 

1. Milj ö- och tekoikoärnnden godkänner ovanstående som svar på 
motionen. 

2. Miljö- och tekoikoärnnden överlämnar svaret till ko=unfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Ko=unfu1lmäktige 
Byggavdelningen 

3. 
S\GNATIJR UTDRAGSBESTiRKNING 

/ (); 

I EXPEDIERAD 

6 

t>lr 2012.2380 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 23 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/25 

Motion angående inrättande av E-tjänst för enklare 
bygglovshandläggning 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: 
"Bakgrund. 
Hanteringen av Bygglov är en trång sektor i kommunen. Köerna för att få 
sin ansökan hanterad även på enklare bygglov växer. Mängden av 
planprojekt, hantering av olika bygglov är stor och det är i sig positivt, men 
gör behovet av förenklade hanteringar än viktigare, speciellt i de fall där 
bygglovshantering är enklare och inte innehåller annat än sådana uppgifter 
som att lovet ligger inom de regler och planer som är fastställda för området. 
Detta skulle då medföra att personalen på avdelningen kan koncentrera sig 
mer på större och mer omfattande bygglovsärenden. 

Flera kommuner har infört såväl bygglov över disk som bygglov som en e
tjänst. Detta är genomförbari även med den nya P&B-Iagen och kan ge 
betydarlde fördelar både för medborgarna, näringslivet och personalen som 
handlägger dessa ärenden. Redan under fölTa mandatperioden införskaffades 
dator- och webb-baserad plattform, som skulle kunna hantera denna typ av 

. ärenden som en e-tjänst på webbplatsen. 

JUSTERARE 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att inrätta möjlighet att via hemsidan söka bygglov, som en e-tjänst till 
medborgarna oclrlukala företagare för ärenden som kan anses vara 
lämpade för en fÖl"enklad hantering 

Att sarntidigt se över och komplettera den nyligen antagna 
bygglovstaxan med avgifter anpassade för denna förenklade 
procedur." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

- Kommunkansliets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Tomas Alm (FP) tillägger följande Att-sats: Att sökande tidigt erhåller 
uppgift om sitt diarienUlwner. Tillägget lämnas även in skriftligt. 

Noteras att en ändring sker i förslag till beslut då tillståndsnärnnden byts ut 
mot miljö- och tekuiknämnden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5 

Nr2012.6S3 



rnl W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 23 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/25 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen dels till kommunstyrelsen 
och dels till miljö- och tekniknäml1den, för beredning. KOlmnunkansliet 
fÖIUtsätts samordna resultatet av de båda nämndernas beredningar. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.553 
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Motion angående inrättande av E-tjänst för enklare bygglovshandläggning. 

Bakgrund. 
Hanteringen av Bygglov är en trång sektor i kommunen. Köerna för att få sin ansökan hanterad även 
på enklare bygglov växer. Mängden av planprojekt, hantering av olika bygglov är stor och det är i sig 
positivt, men gör behovet av förenklade hanteringar än viktigare, spedeUt i de faU där 
bygglovshanteringen är enklare och inte lnnehåUer annat än sådana uppgifter som att lovet ligger 
inom de regler och planer som är fastställda för området. Detta skulle då medföra att personalen på 
avdelningen kan koncentrera sig mer på större och mer omfattande bygglovsärenden. 

Flera kommuner har infört såväl bygglov över disk som bygglov som en e-tjänst. Detta är 
genomförbart även med den nya paB-lagen och kan ge betydande fördelar både för medborgarna, 
näringslivet och personalen som handlägger dessa ärenden. Redan under förra mandatperioden 
införskaffades dator- och webb-baserad plattform, som skuUe kunna hantera denna typ av ärenden 
som en e·tjänst på webbplatsen. 

Med anledning av ovanstående föreslås fuUmäktige besluta: 

Att inrätta möjlighet att via hemsidan söka bygglov, som en e-tjänst till medborgarna och lokala 
företagare för ärenden som kan anses vara lämpade för en förenklad hantering 

Att samtidigt se över och komplettera den nyligen antagna bygglovstaxan med avgifter 
anpassade för denna förenklade procedur 

Tomas Alm 
FP 

Berith Skiöld 
FP 

0. 
www.folkpartie!.se/haabo 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-05 
Vår beteckning 

KS2012/35 nr 2012.3289 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Aterrapportering av miljö- och tekniknämndens utredning av 
möjligheten att ordna hundrastgård (-ar) inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Inrättandet aven hundrastgård inom Bålsta tätort har utretts av miljö- och 
tekniknämnden bland annat mot bakgrund av ett antal medborgarförslag. 

Nämnden har beslutat i beslut 2012-02-20, § 17, beslutat att finansieringen 
av detta "behandlas i samband med arbetet med drift- och investeringsbud
get för år 2013. 

Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-10, § 71, till miljö- och telmiknämn
den, att undersöka möjligheten till extern finansiering (sponsring) till drift 
och fmansiering av hundrastgårdar. 

Miljö- och teknilmämnden redovisar i beslut 2012-10-01, § 92, att nämnden 
under hösten konllner att undersöka möjligheten till en föreningsbildning för 
skötsel av rastgårdar. Samtidigt pekar nämnden på det sårbara med en sådan 
lösning om de inblandade avsäger sig ansvaret för anläggningen. Nämnden 
pekar på nödvändigheten att ha en plan för en sådan sitUation. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 

- Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
- Miljö- och tekniknärnndens beslut 2012-10-01, § 92. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att åtenemittera ärendet till milj ö- och teknilmänm
den med uppmaningen att nämnden återkommer med ett klart ställ
ningstagande var och när ett förverkligande aven hundrastgård inom 
Bålsta tätort, kan ske. 

7 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

rO 
Datum 

KOMMUN 2012-10-01 

Miljö- och tekniknämnden 2012 -10- O I~ , 
! 

MTN § 92 MTN 2009/36 I KB DIv RegN 

').017.-J?:' S I ').0/'2-. VI?q 

JUSTERARE 

Hundrastgårdar, extern finansiering - återrapportering av 
medborgarförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut § 7112012 återremitterat ärendet om 
hundrastgårdar till miljö- och teknilmämnden fdr undersökning av extern 
finansiering av investering och drift av hundrastgårdar. 

Det finns ingen självklar kontaktperson bland de som skickat in 
medborgarförslag och bland intressenterna finns många skilda meningar om 
hur en hundrastgård ska utfo=as och vad man ska få göra där och inte. 

Förvaltningen kommer att söka kontakt med ett antal personer under hösten 
för att höra om det finns intresse fdr att bilda någon typ av förening som i 
sin tur kan söka sponsorer eller liknande. 

Det finns en inbyggd sårbarhet i detta sätt att arbeta. Oftast finns det 
eldsjälar som driver på från början. Om de sedan lämnar projektet finns det 
risk fdr att det faller. Kommunen måste ha en plan fdr hur man ska agera i 
ett såda.i1 t falL 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen § 7112012, daterad 2012-04-10 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner återrapporteringen och 
överlämnar beslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Gatuavdelningen 

EXPEDIERAD 

//lA l/y 
Nr 2012.2359 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 71 KS 2012/35 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Under perioden 2010-2011 inlämnades tre medborgarförslag om uppförande 
av hundrastgårdar. 

Föreligger miljö- och tekniknänmdens kompletterade beredning av dessa 
ärenden där nämnden uttalar en målsättning att priOlitera byggande aven 
rastgård inom Bålsta tätOIi, under år 2013. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att ärendet åtelTemitteras till miljö- och tekniknämnden för under
sökning av möjlighet till extem finansiering och drift av hundrastgårdar. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras, konstaterar 
ordföranden att styrelsen beslutar att åtelTemittera ärendet till miljö- och 
tekniknämnden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 79 
KOlrnnunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 82 
KOll1ll1unfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 138 
Tjänsteskrivelse 2012-03-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 64 
Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att åtelTemittera ärendet till miljö- och tekniknämn
den för undersökning av möjlighet till extern finansiering av investering 
och drift av hundrastgårdar. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.12SB 
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rnl HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

..." KOMMUN 
Datum 
2012-02-20 

Miljö- och tekniknämnden 

2012 -02- 24 
MTN § 17 MTN 2009/36 KSDrr 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarfårslag med önskemål om att 
anlägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009, ett från 

- " och ett från) Det tredje inkom 
till KF i december 20 Il. 

I mi~iö- och tekniknämndens beslut for medborgarförslaget från __ 
och r fick förvaltningen uppdraget att undersöka 
möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom ko=unen. 

Det andra medborgarförslaget från : J har inte behandlats i milj ö-
och tekniknämnden utan ko=un:fullmäktige beslutade att direkt överlämna 
förslaget till miljö- och tekniknämnden för att ingå i förvaltningens uppdrag 
enligt ovan. 

Det tredje medborgarförslaget behandlades i KF i december 2011. KF 
beslutade att överlämna förslaget till MTN för beredning. Ärendet har ännu 
inte behandlats i MIN. 

Förvaltningen har även mottagit önskemål via e-post och telefon. 

Vid nämndens sammanträde 2011-12-07 redovisade förvaltningen muntligt 
ett antal platser ~ placering av hundrastgårdar kan tänkas vara möjliga. 

. Vidare redovisades kostnadskalkyler for anläggande aven hundrastgård på 
ca 1000 m2 samt driftkostnader för en sådan anläggoing. En hundrastgård 
av den storleken med ett hållbart nätstängsel, bänkar, bord, hundlatriner och 
skylt beräknas kosta ca 107 000 kr. Drift- och underhåll beräknas uppgå till 
ca 45 000 kr/år och hundrastgård. . 

Hundrastgårdar fyller många viktiga funktioner. Hundarna kan få springa 
fritt utan att ägarna behöver känna sig oroliga for att de ska störa andra 
medborgare eller att de ska springa bort. En hundrastgård är dessutom en 
mötesplats för människor och fyller en viktig social funktion. Före beslut 
om placering av hundrastgård bör närboendes åsikter inhämtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Forts. 

ID. 
EXPEDIERAD SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2012,40B 

HAAO KO,\/.W \-4 
~~I~ö~ 0:\ ~:~!l'n '. I1cl<:ir; 
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rtt1 HABO 
~ KOMMUN 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-20 

Miljö- och tekniknaninden 

MTN § 17 MTN 2009/36 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

1. Uppförande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 2013. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarförslagen och därmed anse 
förslagen besvarade. 

3. Överlänina svar på !Iledborgarfcirslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD 

/1 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr2Cl2.40B 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 

Agneta HäggIund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Vakant (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 26 november 2012, kl. 15.00 

Plats Övergranssalen, kommunhnset, Bålsta 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Redovisning av delegationsbeslut 

5. Redovisning av inkomna handlingar 

6. Redovisning av aktuella protokoll 

KALLELSE 
Datum 

2012-11-06 

Ersättare 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (Mp) 
Cecilia Liden (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Håkan Welin (FP) 

7. Informationer från kommunstyrelsens ordforande och från kommundirektören 

8. Infomlation om kommunens ekonomi 

9. Förslag till internbudget for år 2013 samt plan 2014-2015 

10. Förslag till yttrande till Stockholms läns landsting om det så kallade Bålstatillägget fOr 
pendeltågstrafik, till och från Bålsta 

11. Förslag om förändring och val av ledamöter i ungdomsråd för läsåret 2012-2013 samt 
fyllnadsval 

12. Förslag till planprogram for Bålsta centrum - for godkännande 



C
o 

. T HABO 
t KOMMUN 

KALLELSE 
Datum 
2012-11-06 

Kommunstyrelsen 

13. Förslag till projektplan för genomförande av Bålsta centrum 

14. Förslag till detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta tätort 

15. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:614, glastomten, Stockholmsvägen, Bålsta tätort - be
slut om samråd 

16. Förslag till exploateringsavtal och överenskommelse - Skokloster udde 1, Skokloster (be
slutsunderlag kompletteras senast i anslutning till styrelsens sammanträde) 

17. Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

18. Fyllnadsval dels av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott samt dels av ersättare i 
kommunala handikapprådet, KHR 

19. Förslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av hjälpmedel för daglig 
livsföring 

20. Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett minnesmärke/staty över Len
nart Lundqvist, Övergran 

21. Redovisning av beredd motion om en pe=anent lokal för konst- och andra utställningar. 
Motionär: Thomas Lindström (S) 

22. Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag (beslutsunderlag kompletteras 
senast i anslutning till styrelsens sammanträde) 

23. Övriga frågor 

Agneta HäggIund (S) 
Ordförande 



1 (2) ~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-05 

Vår beteckning 

KS2012/6 nr2012.3174 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 

caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av delegations beslut 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2012-06-27 - 2012-10-24, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Ko=unstyrelsenlKS-stab, perioden 2012-10-24 - 2012-10-24. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-09-27 - 2012-10-16. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-06~27 - 2012-10-23. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-07-20 - 2012~1O-18. 
• Bi1dningsförvaltningen, perioden 2012-09-20 - 2012-10-22. 

Enskilda beslut 
• Svar angående ansökan om tillstånd för uppställning av 

klädinsamlingscontainrar, 2012-10-11. 
• Förordnande som förvaltningschef, milj ö- och teknikförvaltningen, 

2012-11-0l. 
• Förordnande somko=undirektör, 2012-10-30. 

Protokoll 

• Sammanträdesprotokoll från Personal- och förhandlingsutskottet 2012-
09-25. 

• Sammanträdesprotokoll från ko=unstyrelsens arbetsutskott 2012-10-
09. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet. 

Ko=unkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

r 



1 (1) r..1l HÅBO 
~ KOMMUN 

Datum 

2012-10-25 
Vår beteckning 

KS2012/5 nr 2012.3175 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Caroline Uttergård, Registrator 
0171-52504 
caroline.uttergard@habo.se 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-11-26 

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

Beslutsunderlag 
- Sanunanställning av amnälningsärenden, 2012-10-25. 

Kommunkansliets fdrslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

1 .. 



Håbo kommun 

Erbjudande analys av kommunens analys 
och ekonomistyming från Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

In 
Cirkulär 12:44, Budgetpropositionen flir år 
2013, Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Uljärnning av LSS-kostnader mellan 
kommuner, utjämningsåret 2013, 
preliminärt utfall, Offentlig ekonomi och 
mikrosimuleringar, Statistiska 
Centralbyrån 

In 
MTN § 1072012-10-01, Nominering till 
Kommunala handikapprådet, Miljö- och 
tekniknärnnden 

In 
MTN § 99 2012-10-01, Upphandling, 
nybyggnad av forskol .. 
fastighetsavdelningen, Miljö- och 
tekniknärnnden 

In 
MTN § 86 2012-10-01, Komplettera 
Kraftleden med lämpliga rondeller, 
presentation av rapport från Ramböll, 
Miljö- och tekniknärnnden 

In 
Cirkulär 12:47 Kollektivavtalet Veckovila 
95 sägs upp, Sveriges Kommuner och 
Landsting 
Tn 
Protokollsutdrag från Landstinget i 
Uppsala lån, § 163 Gemensam 
pensionsstiftelse, Landstinget Uppsala län 

Tn 
Cirkulär 12:45, preliminära utfall av 2013 
års kommunala u~ämningssystem och 
LSS-utjämning, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2012-11-26 

De12 - Mandatperioden 2010-2014, val av, 
nyval, avsägelser, entlediganden, nomineringar 
samt fyllnadsval åren 2012-2014 

2012.2833 

2012.2880 

2012.2966 
2012110 KS 

2012.2968 

2012.2970 

2012.3027 

2012.3031 

2012.3050 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 
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Håbo kommun 

In 
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, 
bidragsåret 2013, preliminärt utfall. 
Skickat från SCB, Statistiska Centralbyrån, 
SCB 

In 
Beslut nr 12 fi:ån Sveriges Kommuner och 
Landsting, Överenskommelse mellan 
staten och SKL om vissa ersättningar inom 
folkhälsoområdet for år 2013 

In 
SKN § 682012-10-01, Rapport från 
nioI11aE avslutningsmiddag, Skolnämnden 

In 
Cirkulär 12:48 Huvudöverenskommelse 
om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. - HÖK 12 - med Lärarforbundets och 
Lärarnas Riksfdrbunds Samverkansråd, 
Sveriges Kommuner och Landsting 

In 
Cirkulär 12:46 Budgetforutsättningar fOr 
åren 20 12-2016, Sveriges Kommuner och 
Landsting 

In 
Protokoll från Samordningsförbundet 
Uppsala läns styrelsemöte 17 oktober 
2012, § 42 (omedelbar justering), 
Samordningsfdrbundet Uppsala län 

In 
Kommunalekonomisk utjämning år 2013, 
från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

In 

MEDDELANDEN (händelser) 
Kommunstyrelsen 2012-11-26 

Externa protokoll 2012 

Protokoll fr'ån Direktionen, Externa protokoll 2012 
Räddningstjänsten Enköping Håbo, 2012-
10-17, Direktionen, Räddningstj änsten 
Enköping Håbo 

In 
Cirkulär 12:49, Avtal om notkopiering 
inom de kommunala musiklkulturskolorna 
1äsw'et 201212013, Sveriges Kommuner 
och Landsting 

In 
Dagordning till miljöutskottets möte den 
28 september 2012 på bussen. Dagordning 
från Mälardalsrådet 

2012.3058 

2012.3063 

2012.3067 

2012.3068 

2012.3126 
2012/3 KS 

2012.3127 

2012.3132 
2012/3 KS 

2012.3161 

2012.3178 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 

KS 
2012-11-26 



r..11 HÅBO 
tc;1 KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Redovisning av aktuella protokoll 

Datum 
2012-11-06 

1 (1) 

Vår beteckning 

KS2012/3 nr 2012.3328 

Föreligger det senaste protokollet från kommunala handikapprådet, KHR. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från KHR. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar protokollet som delgivet. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-52716 
vipul.vithlani@habo.se 

Internbudget 2013, plan 2014-2015 

Sammanfattning 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteckning 

2012-10-31 KS2012/40 nr 2012.3267 

Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och intembudget 
samt investeringsbudget för år 2013 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndemas mål och 
intembudget. Nämndemas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2012-06-11 KF § 67 om nämndemas ramar f6r år 
2013 och plan för åren 2014-2015. 

Under hösten 2012 har de ekonomiska förutsättning för år 2013 förändrats, 
bl.a. beräknas volymökningar inom skolan och läraravtalet öka kostnadema 
för skolnämnden. Skolnämnden föreslås få ett tillskott om 2,4 mkr. 

Vad gäller skatteintäktema och utjämning kommer kommunen enligt den 
senaste prognosen daterat 2012-10-11 att få ökade intäkter om netto 1,5 
mkr, detta främst beroende på att minskningen av statsbidrag för 
effektiviseringen av gymnasieskolan inte genomförs under år 2013 av 
regeringen. 

Kommunfullmäktige tillförde socialnämnden 20,5 mkr för Solängen i 
tillskott för beräknad start i februari 2013. 

Det nya äldreboende (Solängen) beräknas enligt socialförvaltningen startas 
upp successivt fi.-ån böljan av mars 2013. I samband med senareläggning av 
startdatnm sanlt en ny beräkning av förvaltningen budgeteras kostnadema 
till 15,9 mkr. Kostnadema för utökning av hemsjukvården som har direkt 
anknytning till det nya äldreboende beräknas uppgå till ca 1,0 mkr 

Medel om ca 3,6 mkr d.v.s skillnaden mellan tillskott och beräknad kostnad 
för det nya äldreboendet har förvaltningen disponerat dels till andra 
verksanilieter inom socialnämnden om 2,3 mkr och dels avsatt som reserv 
om 1,3 mkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att 
nämndens bndgetram minskas med 1,1 mkr. 



TJÄNSTESKRIVELSE 
c: 

2(3) J 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-31 

Vår beteckning 

KS2012/40 nr 2012.3267 

Vidare föreslås att nämndernas budgetar justeras med anledning av de 
organisatoriska förändringar som är genomförda och ko=er att 
genomföras år 2013 bl.a; 

1. I och med att ansvaret för restaurangen Pomona överfördes till 
Miljö- och teknik gjordes inte justering för lokalkostnaderna om 411 
tkr mellan socialnämnden och miljö och tekniknämnden. 

2. Ekonomerna från skolnämnden ko=er organisatoriskt att tillhöra 
ko=unstyrelsens ekonomiavdelning. En budget justering föreslås 
om 1 326 tia: mellan ko=unstyrelsen och skolnämnden 

3. Administration av överförmyndarverksamhet är, år 2012, 
organiserad inom socialchefens kansli. En budget justering föreslås 
om 340 tkr från socialnämnden till överförmyndamämnden avseende 
administration av överförmyndarverksamheten år 2013. 

Utifrån de ändrade ekonomiska förutsättningarna för år 2013 och 
organisat0l1ska förändringar föreslås att budgeten för år 2013 revideras. I 
fullmäktiges budgetbeslut ijuni uppgick ko=unens resultat för år 2013 till 
10 324 tkr eller 1,14 procent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. 
Budget justeringar som föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar 
inte budgeterat resultat för år 2013. 

Borgensåtagande för kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping 
-Håbo 

Förbundet har idag lån hos Enköpings komnlun om ca 8,1 mkr vilket 
uppkom i samband med bildandet av förbundet då fordon, maskiner och 
inventarier övergick i förbundets ägo. 

Direktionen för Förbundet har beslutat att dess lån skall upphandlas hos 
extem aktör, innebärande att Håbo och Enköpings kOlmnuner ingår ett 
borgensåtagande jämte därpå löpande ränta och kostnader på samma belopp. 

Borgensavgift från räddningstjänsten Enköping - Håbo ko=er att tas ut i 
samråd med Enköpings komnlun baserad på respektive ko=uns andel av 
komnlunalförbundet. 

Nedan föreslås att ko=unfullmäktige beslutar att ingå borgensåtagande för 
ko=unalförbundet räddningstjänsten Enköping - Håbo om högst 7,0 mkr. 



HÅBO 
KOMMUN 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2013, plan 2014-2015 
Nämndsprotokoll 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-10-31 
Vår beteckning 

KS2012/40 nr 2012.3267 

Begäran om borgen, kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping
Håbo. 

Förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att budgeten för skatteintäkterna och utjämning 
(skattenettot) ökas med totalt 1,5 mkr. 

2. Fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram minskas med netto 
1,1 mkr. Detta med anledning senareläggning av start för det nya 
äldreboende. 

3. Fullmäktige beslutar att socialnämnden budgetram minskas med 411 tkr 
och miljö- och tekniknämndens budgetram ökas med 411 tkr. Detta 
med anledning av att lokalkostnaderna inte överfördes vid 
verksarnlletsövergång av restaurangen Pomona till miljö- och 
tekniknänulden år 2012. 

4. Fullmäktige beslutar att skolnämndens budgetram utökas med 2,4 mkr 
beroende bl.a. på volymökningar och det nya läraravtalet. 

5. Fullmäktige beslutar att en budget justering sker om l 326 tkr mellan 
skolnämnden och kommunstyrelsen med anledning av att 
skolekonomerna organisatoriskt kommer att tillhöra kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning. 

6. Fullmäktige beslutar att budgeten för administration av 
överfönnyndarverksanlhet om 340 tkr överförs från socialnämnden till 
överfö=yndarnämnd. 

7. Fullmäktige beslutar att 200 tkr avsätts till kommun-styrelsens 
förfogande. 

8. Fullmäktige beslutar att ingå borgen för kommunal förbundet 
Räddningstjänsten Enköping och Håbo kommuner om 7 mkr. 
Eftersom upplåning kommer att ske hos kreditinstitutioner istället för 
som idag från Enköpings kommun 

9. Fullmäktige beslutar att en borgensavgift tas ut i samråd med 
Enköpings kommun år 2013. 

~. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-06 

Vår beteckning 

KS2012/86 nr 2012.3307 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag till yttrande till Stockholms läns landsting om det så 
kallade Bålstatillägget för pendeltågstrafik till och från Bålsta 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog 2012-05-21, § 100, till styrelsens förval1ning att 
utfonna en skrivelse med begäran om att det så kallade Bålstatillägget för 
pendeltrafiken mellan Bålsta och länsgränsen slopas. Skrivelsen ska 
överlämnas till Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting. 

Förval1ningens förslag till yttrande föreligger. Syftet med skrivelsen är att 
inleda en diskussion om att på sikt inlemma pendeltrafIken inom Håbo 
kommun i SL:s reguljära zonindelning ochpå så sätt avskaffa det så kallade 
Bålstatillägget på pendeltågsresor till och från Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2012-09-27, § 100 
- Förslag till skrivelse till Stockholms läns landsting angående 

Bålstatillägget, daterad 2012-09-27. 

KOlmnunkansliets förslag beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att överlämna förval1ningens skrivelse om 
Bålstatillägget, daterad 2012-09-27, till TrafIknämnden ino111 
Stockholms läns landsting. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Fredrik Holmgren, Samhällsplanerare 
0171-52518 
fredrik.holmgren@habo.se 

SKRIVELSE 
Datum 
2012-09-27 

KS dnr 2012/86 

Skrivelse till Stockholms läns landsting angående Bål
statillägget 

Bakgrund till skrivelsen 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun uppdrog till styrelsens förvaltning 2012-
05-21 att utforma en skrivelse med begäran om att det så kallade Bål
statillägget fdr pendeltrafiken mellan Bålsta och länsgränsen slopas. Skri
velsen ska överlämnas till Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting. 

Länsöverskrivande kollektivtrafik 

Bakgrund 
Sedan 2001 trafikerar Storstockholms Lokaltrafik (SL) Bålsta tågstation 
med pendeltåg efter en överenskommelse mellan SL och Upplands Lokal
trafik (UL, numera en fdrvaltning inom Landstinget Uppsala län). De af
färsmässiga fdrutsättningarna reglerades i en överenskommelse eller avtal 
där UL ersätter SL fdr pendeltågstrafiken till och från Bålsta med cirka 16 
miljoner kronor per år' . I övrigt finansieras trafiken av att SL tar ut ett 
tillägg på ordinarie SL-priser, det så kallade Bålsta-tillägget. Biljetter som 
inkluderar Bålstatillägget gäller fdrutom på pendeltåget också fdr all UL:s 
busstrafik i Håbo kommun. 

Bålstatillägget innebär att alla biljetter måste kompletteras med ett tillägg 
vid resor över länsgränsen mot Håbo kommun. Vid köp aven månadsbiljett 
tillkommer en fast avgift, vid fdrköpskuponger krävs ett tillköp. För övriga 
resor mellan Stockholms och Uppsala län, exempelvis norrut mot Knivsta 
och Uppsala kommuner med pendeltåg finns en kombinationsbiljett fdr re
sor över länsgränsen. ULlS L-biljetten finns i fem olika varianter på kOlt 
som varierar i pris. 

Biljettpriser för Bålstatillägget 
En månadsbiljett med Stockholms Lokaltrafik omfattar all SL-trafik inom 
Stockholms län inklusive resor med tunnelbana, buss, pendeltåg, Roslags
banan, SaItsjöbanan, Nockebybanan samt Waxholmsbolagets Djurgårdsfär
ja. Biljetten gäller därutöver resor med pendeltåget mellan Södertälje och 
Gnesta.2 

1 DL, PM 2011-02-16 
2 www.sl.se.2012-07-13 
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HÅBO 
SKRIVELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-09-27 

Tabell I: Priser på färdmedel (källa: www.sl.se2012-09-18) 

Typ av biljett Tilllänsgrän- Till Bålsta Tillägg (kr) 
sen (kr) (kr) 

SL månadsbiljett 790 1160 370 
Kontantkupong 88 132 44 
Förköpt kupong 72 108 36 
Förköpsremsa 55 75 20 

Källa: www.sl.se (2012-07-13) 

Vid resor från Stockholms centralstation till länsgränsen (Bro pendeltågssta
tion) med förköpskuponger krävs fyra kuponger. För att resa vidare till Bål
sta pendeltågsstation krävs ett tillköp på två kuponger. Priserna varierar be
roende på typ av kupong men tillägget ligger på mellan 20 och 44 kronor för 
enkel resa. 

Håbo kommun en pendlarkommun 
Håbo kommun hade under 2010 knappt 9 900 förvärvsarbetanden, motsva
rande 50,4 procent av den totala befolkningen. Av dessa pendlade 6582 per
soner, motsvarande 60 procent, dagligen till arbete och studier i Stockholms 
län. Av Håbo kommuns dlygt 5 100 arbetstillfällen under 2010 tillsattes 
drygt 30 procent av inpendlare från Stockholms län.3 

Tabell 2: Förvärvsarbetande utpendlare respektive inpendlare 16- år (källa: SCB, AMPAK 
20 JO, AMP AK 2005) 

2005 2010 Förändring 
Förvärvsarbetande befolkning 9434 9894 +460 
Arbetstillfällen 4531 5152 +621 
Utpendling 6361 6582 +221 
Inpendling 1465 1840 +375 
Nettopendling -4896 -4742 + 154 

Enligt statistik från SL har pendeltågen i snitt 1 900 påstigande i Bålsta per 
vardag och cirka 2 000 avstigande. En mycket stor andel av den arbetspend
lande befolkningen använder alltså pendeltåget för att ta sig till och fr'ån 
jobbet i Stockholms län. 

Konsekvenserna av ett tillägg på resor över länsgränsen 

Konsekvenserna för Håbo kommun 
Arbetspendling är en folkrörelse i Håbo kommun. Möjligheten för kommun
invånama att på ett enkelt, bekvämt och kostnadseffektivt sätt kunna pendla 
till och från jobb och studier är en av de viktigaste förutsättningarna för 
Håbo kommuns tillväxt. Närheten till Stockholms ar'betsmarknad är avgö
rande för kommunens attraktionskraft och att befolkningen ska kunna öka i 
kommunen. Arbetspendlingen in och ut från Håbo kommun har' ökat stadigt 

3 SCB, AMPAK2010. 
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HÅBO 
SKRIVELSE 
Datum 

KOMMUN 2012-09-27 

under senaste åren i takt med att kommunen växt. Detta har lett till att såväl 
antalet arbetstillfällen som nettopendlingen har ökat. 

Håbo kommun är beläget på gränsen mellan två län och således mellan två 
kollektivtrafikhuvudmän och -utfårare. Detta kan få som konsekvens att 
kollektivtrafiken blir otydlig och i vissa fall orättvis får resenärer i Håbo 
kommun. Att resa med kollektivtrafik måste vara enkelt, bekvämt och kost
nadseffektivt får att kunna konkurrera med bilens flexibilitet och rörlighet. 
En viktig fårutsättning får detta är att utfonna kollektivtrafIksystem utifrån 
resenärens synvinkel. Det är ur denna synvinkel inte intressant vilken kol
lektivtrafikhuvudman eller entreprenör som trafikerar en viss sträcka eller 
vilket betalningssystem som huvudman använder. Vad som däremot blir in
tressant är att kollektivtrafikresan är enkel och bekväm att genomfåra samt 
prisvärd i fårhållande till andra färdmedel. Kan inte kollektivtrafIkresan 
uppfylla detta har den svårt att konkurrera med andra färdmedel som ur re
senärens synvinkel betraktas som anpassad efter resenärens enskilda behov. 

I Håbo kommun utsätts kollektivtrafiken dagligen får hård konkurrens. En 
stor anledning till detta är att just Håbo kommun ligger på gränsen mellan 
två län. Ett kollektivtrafIkbyte i Håbo kommun kan innebära ett byte mellan 
två trafikhuvudmän, två kollektivtrafIkutfårare och två entreprenörer. Det 
kan innebära ett byte mellan två olika bilj ettsystem, informationssystem, 
taxor och zonindelningar. Ur resenärens synvinkel är allt detta i många fall 
helt ovidkommande. Resenären vill genomfåra sin resa enkelt, bekvämt och 
kostnadseffektivt helt oavsett vilken huvudman och entreprenör som ansva
Tar får resan eller vilken taxa eller zonindelning som appliceras. I många fall 
uppfattar inte ens resenären att detta byte äger rum. Det är det offentligas 
uppgift att skapa ett så sömläst system i dessa byten så att det inte bara blir 
osynligt utan helt omöjligt att upptäcka. Först då har vi ett enkel, bekväm 
och kostnadseffektivt kollektivtrafIksystem anpassat efter resenären och inte 
efter administrativa gränser. 

I den gränsproblematik som Håbo kommuns resenärer ständigt blir offer får 
ingår olika element. Ett av dessa element är det så kallade Bålstatillägget. 
Ett tillägg på kollektivtrafIkresor över länsgränsen är svårt att fårklara och 
fårsvara när det sanltidigt finns en stark ambition hos både SL och UL att 
fårdubbla antalet kollektivtrafIkresor till 2020 och skapa fårutsättningar får 
sina resenärer att resa obehindrat i interregionala relationer. Att betrakta 
länsgränsen som en vattenskiljare är i sanlffianhanget otidsenligt och oan
svruigt. Trafiken måste betalas av någon men utgångspurIkten att resenären 
ska stå får kostnaden är ofårenlig med iden om att främja ett hållbart resan
de och fårdubbla antalet kollektivtrafikresor . 

. Kollektivtrafikhuvudmännens ansvar 
Den l januari 2012 fick en ny kollektivtrafIklagstiftning laga kraft. I och 
med den nya lagen ska vruje län ha en regional kollektivtrafikmyndighet 
som ansvru'ar får planering, finansiering och drift av den.samhällsbetalda 
kollektivtrafiken i länet. Enligt lagstiftningen ska dessa regionala myodighe-
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ter samverka sinsemellan for att skapa en friktionsfi:i kollektivtrafik mellan 
länens gränser. 

Tanken med den nya lagstiftningen är bland annat att sätta resenären i cent
rum och koppla strategiska beslut till en politisk process med naturlig insyn. 
Därutöver ska den nya lagen underlätta trafikering över länsgränsema. I 
Uppsalas och Stockholms län utgör landstingen regional kollektiv1rafik
myndighet med UL och SL som operativa organisationer med ansvar får 
planering och drift. 

Utifrån den nya lagstiftningen har länets kommuner inget direkt ansvar för 
den kollektivtrafik som bedrivs. Däremot ska länets kOlmnuner tillåtas att på 
samtliga plan samråda med kollektivtrafikmyndigheten i frågor av politiskt, 
strategisk och operativ natur. Håbo konunun ska i detta system tillåtas sam
råda med Landstinget Uppsala län. Sanu'åd mellan länsgränsema hanteras av 
kollektivtrafIkmyndighetema emellan. Håbo kommun har därfår inga direk
ta samråd med Stockholms läns landsting eller med SL trots att de ansvarar 
får en stor del av den kollektivtrafik som bedrivs i kommunen. 

Medbestämmande 
Invånare i Håbo kommun äJ: i hög grad beroende av pendeltåget till och från 
Bålsta. Medbestämmandet över den faktiska trafikens omfattning, kvalitet 
och pris är på sin höjd marginellt om inte helt obefintlig. 

Storstockhohns Lokaltrafik AB ägs av Stockholms läns landsting och det är 
landstingspolitiker som utser ledamötema i SL:s styrelse men även ledamö
terna i Trafiknämnden som ansvm'ar får kollektivtrafiken. Invånare i Stock
holms län har alltså en möjlighet att påverka SL:s verksamhet genom all
männa landstingsval. Trafiknämnden mlsvm'ar får planering och drift av kol
lektivtrafiken i Stockholms län och ska smnverka med kommuner och lands
ting samt andra intressenter for att uppnå en väl fungerande kollektiv1rafik. 4 

Invånm'e i Håbo kommun hm' som invånare i Uppsala län inga möjligheter 
att genom allmänna val påverka kollektiv1rafikpolitiken i Stockholms län el
ler den pendeltågstrafik som många Håbobor är beroende av. Någon sam
verkan om pendeltågstrafikens omfattning, kvalitet och pris mellan SL och 
Håbo kommun äger inte rum. Det saknas således ett forum får Håbo kom
mun att i formell eller informell bemärkelse påverka den trafik som kom
munen är så beroende av. 

Avsaknaden av s8lllTåd försvårar möjlighetema får kommunen att planera 
strategiskt eller få insyn i plmleringsprocessen av den kollektivtrafik som SL 
bedriver i Håbo kommun. Det är därfor önskvfui att utöka samm'bete inom 
SL att även inkludera Håbo kommun for att utforma en kvalitativ, effektiv 
och prisvärd kollektivtrafik for samtliga resenärer i och utanfor Stockholms 
län. . 

4 www.sJ.se. 12-07-12 
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Håbo kommun en del av Storstockholm 

Sju av tio Håbobor pendlar till jobb och studier utamor kommunen varje 
dag och att sex av dessa har Stockholms län som slutmål. Samtidigt är tre av 
tio arbetstillfållen i Håbo kommun tillsatta av invånare som är bosatta 
Stockholms län. Håbo kommun har en hög befolkningstillväxt med en hög 
in- och utflyttning. 2011 flyttade cirka 2 000 personer in och ut från Håbo 
kommun och majoriteten av dessa flyttade till eller från kommuner i Stock
holms län5

. 

Håbo kOlnmun är en attraktiv bostads- och arbetsplats men denna attraktivi
tet är beroende av många olika faktorer, bland annat goda kOlnmunikationer. 
Att människor väljer att bosätta sig eller starta foretag i Håbo står i stark re
lation till möjligheten att hitta arbete och arbetskraft i en större region. Den 
möjligheten är beroende av kommunikationsmässiga faktorer så som ut
byggd infrastrnktur men även på en kollektivtrafik som är bekväm, enkel 
och prisvärd. 

Pendeltåg med Bålsta som slutstation imordes i början av OO-talet. Möjlig
hetema att med spårbunden trafik pendla snabbt och enkelt från Bålsta in 
mot Stockholms län har fått en stor efterfrågan. Den innebar en forstärkning 
av kollektivtrafiken med många fordelar for arbetstagare och boende i Håbo 
kommun. Stockholms arbetsmarknad flyttades tidsmässigt nännare Håbo 
kommun vilket forbättrade möjligheter för arbetstagare iStockholm att söka 
bostad i Håbo kommun och får foretag i Håbo kommun att söka arbetskraft i 
Stockholms län. 

Samtidigt pågick disknssioner om Håbo kommuns länstillhölighet. Under 
senare delen av 1900-talet har kommunen genom stora infi:astrukturprojekt 
fått allt starkare anknytning till Stockholm och Västerås genom viktiga öst
västliga forbindelser såsom utbyggnad av El8 och Mälarbanan. Förbindel
sema norrut och mot Uppsala län har forsätmats i jätnforelse med de öst
västliga förbindelsema mot övriga norra Mälardalen. En ny pendeltågsfor
bindelse blev ett naturligt steg i den riktningen vilket befästs ytterligare av 
stor arbetspendling och inflyttning från Stockholms län. 

Ur ett resande- och pendlingsperspektiv är Håbo kommun en del av Stock
holms län. Håbo korrunun ingår i Stockholms arbetsmarknad, bostadsmark
nad med en stark koppling till näringslivet i huvudstadsregionen. Att den 
administrativa gränsen mellan Stockholms och Uppsala län passerar vid Hå
bos kOlnmungrärts har haft en hämmande effekt på kommunen. Den grätlS
problematik som uppstår har varit tydligt beträffande frågor rörande trans
porter och transpOliinfrastruktur. 

5 SCB, BEFP AK 2010 
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I december 2012 inför SL den så kallade Uppsalapendeln, en pendeltågslinje 
mellan Stockholm och Uppsala I och med den nya linjen pågår förhand
lingar mellan SL och UL avseende bland annat fmansiering och taxa på tra
fik mellan länen. Det finns skäl att tro att förhandlingama även avser övrig 
trafik över länsgränsen så som den mot Håbo kommun och Bålsta. 

Håbo kommun saknar insyn i denna process men det ligger i natnrligtvis i 
kornn11lnens intresse att taxor på trafik över länsgränsen inte försämras för 
kommunens invånare. Avsikten med demla skrivelse är att inleda en diskus
sion om att på sikt inlemma pendeltrafiken inom Håbo kommun i SL:s re
guljära zonindelning och på så sätt avskaffa det så kallade Bålstatillägget på 
pendeltågsresor till och från Håbo kommun. 

If[ 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 100 

Uppdrag om att tillskriva SL om "Bålstatillägget" 

Sammanfattning 
Christian Ghaemi (MP) föreslår att kommunen skickar en skivelse till 
Stockholms läns landsting, traftknämnden, med en begäran om att det så 
kallade Bålstatillägget för pendeltågstraftken, slopas. 

Carina Lund (M) motsätter sig att skrivelsen skickas till Stockholms läns 
landsting. Lund (M) föreslår att skivelsen i stället överlämnas till Uppsala 
läns landsting/UL. 

Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och ftnner att styrelsen 
beslutar uppdra till förvaltningen att utfonna och till Stockholms läns 
landstig skicka en skivelse med begäran om ett slopande av"Bålstatilläg
get". 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M) till fö=ån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att utfo=a en skrivelse med 
begäran om att det så kallade Bålstatillägget för pendeltågstraftken, mel
lan Bålsta och länsgränsen, slopas. Skrivelsen ska översändas till Tra
ftknämnden inom Stockholms läns landsting. 

2. Styrelsen beslutar att skrivelsen återrapporteras till styrelsen, för känne
dom. 

Beslutsexpediering 
Stabschef 

EXPEDIERAD 

1&. 
SIGNATUR UTDRAGSBESn'RKNING Nr 2012.1761 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
072-2212116 
charlotta.carlsson@habo.se 

Förändring och val av ledamöter i ungdomsråd för läsåret 2012-
2013 samt fyllnadsval 

Ungdomsrådet har snart varit verksamt i ett år. De har hitintills sammanträtt 
5 gånger och har sitt för mandatperioden sista möte den 23 oktober (6 möten 
nnder året). 

Matilda Franconeri har avsagt sig uppdraget i rådet för mandatperioden 
2011-2012. Slottsgården föreslår Mikaela Bemström att ersätta henne under 
innevarande mandatperiod, från och med den 6 september. 

Enligt arbetsordningen ska rådets medlemmar väljas varje år och antas av 
kommunstyrelsen (KS). Syftet med ungdomsrådet är att ge en fastare 
struktur för kommunikation mellan ungdomar och politik, ett komplement 
till Demokratidag och hearings. Förslaget im1ebär att KS beslutar att det 
enbmi ska ingå ledamöter i rådet och att posten som ersättare utgår. 
Anledningen . är att ledamöter och ersättare är likställda enligt 
arbetsordningen, med yttrande-, förslags-, och rösträtt. 

Förslaget innehåller fyra beslutpunkter: 1) fyllnadsval, 2) ändring till 
antagande av ledamöter i rådet, 3) antagande av föreslaget ungdomsråd och 
4) ge sverigefmska rådet möjlighet till 3 representanter i ungdomsrådet. 

Föreslaget Ledamöter Övriga Anmälda deltagare 2012-2013 
ungdomsråd i rådet 

Fridegårdsgymnasiet 2 - Kristina Khouri (Kämpe), Fridegårdsgymnasiet 
avser återkomma före 26/11 med nmnn. 

Verkstan 2 - Helena Hagelt, Randa BromweIl 
Slotts gården 2 - Anna Droga, Mikaela Bel1lström 
Polama 3 - Frida Baarsen, Victor Sa och Jamle Sundlig 
Futurum 2 - Felicia Hansback och Elisaveta Tchibalina 
Gransäterskolan 2 - Lina Björnsson, Amalia 

Pettersson 
Särskolan 2 - Kerstin Pettersson, Tfrektor meddelar att de 

återkommer till nästa år. 
Västerängsskolan 2 - Victor Dänhart, Delmis Nordström 
Lära-skolan l - Filippa Feria 
Potentia l - Albin Storbacka 
Ungdomspolitiker 2 - Fredrik Anderstedt, Joachim WesterIund 
Kommunalråd/ordf. l - Agneta HäggIund 
Stödpersoner till - 3 Charlotta Bjälkebring Carlsson, Damle 
rådet Crarnnell, J oachin1 Ringwall 
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Kommunkansliets fdrslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkärmer att Mikaela Bernström ersätter Matilda Franconeri 
från och med 6 september 2012, gällande verksamhetsåret 2011-2012. 

2. Styrelsen antar ledamöter i rådet. Tidigare antogs ledamöter och 
ersättare. Enligt arbetsordningen både har både ledamot och ersättare 
yttrande-, fcirslags-, och rösträtt 

3. Styrelsen beslutar att anta fdreslaget ungdomsråd fdr 2012-2013 

4. Styrelsen beslutar att sverigefrnska rådet erbjuds plats för tre 
representanter i ungdomsrådet. 

)rg . 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Planavdelningen 
Anna Nilsson, Planarkitekt 
Svante Guterstam, Planarkitekt 
0171-52980 
svante.guterstam@habo.se 

Plan program för Bålsta Centrum - godkännande 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett planprogram för Bålsta 
Centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och innefattar 
bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt avsnitt av 
Stockholmsvägen. 

Programmet syftar till att möjliggöra en sammanhållen och strategisk 
utveckling av Bålsta Centrum och dess omgivningar. Förslaget innehåller ett 
stort antal nya bostäder och verksarnhetslokaler som tillkommer i form av 
stadsbebyggelse samt bildar attraktiva gator, torg och parker. I det nya 
centrumet finns stadens blandning av bostäder och butiker, kontor, 
restauranger och cafeer, bio, sportaktiviteter och kulturliv. Stationsområdet 
utvecklas med ett nytt resecentrum och bättre tillgänglighet för såväl 
gående, cyklister, bilister och kollektivtrafik. Med ett stort antal boende i 
området ska centrumet bli tryggare och mer levande. Programmet 
överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 
antagen 2010, där centrumområdet anges som ett utvecklingsområde för 
boende. . 

Planprogrammet har varit ute på samråd från den 14 maj till och med den 31 
augusti 2012. Under samrådstiden har fYra samrådsmöten ägt rum, i 
kommunhuset, centrumbyggnaden och i biblioketet. 

Förutom synpunkter som framförts vid samrådsmötena har 34 skriftliga 
synpunkter inkommit. Synpunkterna berör bl.a. storleken och mängden ny 
bebyggelse, utbyggnadstakt, Mälarbanans framtida utveckling, buller, 
dagvatten och risk. Mindre ändringar och tillägg är gjorda i programmet 
efter samrådet. 

Beslutsunderlag 
Behovsbedömning, daterad 2011-11-15 
Samrådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-10-30 
Prograrnhandling, daterad 2012-11-01 

Förslag till beslut 

1. Planprogrammet godkänns. 

2. Behovsbedömningen godkänns. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
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Projektbeskrivning för genomförande av Bålsta centrum 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade 2008-03-10 §36 att ett detalj
planeprogram för Bålsta centrum skulle tas fram. Programmet "Från tätort 
till stad" syftar till en sru.mnanhållen och strategisk utveckling av Bålsta 
centrum och dess omgivningar. 

Utvecklingen av Bålsta centrum är ett omfattande projekt som kommer att 
genomföras i etapper och över lång tid, c:a 15-20 år. Utöver det långa tids
perspektivet är det ett antal komplexa sammanhang, nya funktioner och 
målpunkter som måste klargöras, hru.lteras och kommuniceras. Det är t.ex. 
viktigt att resecentrumet fungerar under byggtiden och att resenärerna och 
allmänheten löpru.lde hålls infonnerade. 

SanlVerkru.l, kommunikation, samordning, kunskapsöverföring är fram
gångsfaktorer i plan- och genomförandeprocessen. För att lyckas med ge
nomförandet bör arbetet struktureras utifrån en genomförandeplan och att en 
projektorganisation skapas med ru.lsvar för projektets genomförande. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun och utvechlingen av 
Bålsta centrum ska vara hållbru.· i samtliga dimensioner. Den ska vara ekolo
giskt hållbru.i - t.ex. genom att bygga stationsnära och minska behovet av 
bil. Den ska vara ekonomiskt hållbart - t.ex. genom att bygga tätt och den 
ska vara socialt hållbart - t.ex. genom att skapa en stadsutveckling med ett 
gatuliv med blandade funktioner. 

Målet med utvecklingen av Bålsta centrum är att skapa ett område med 
stadsliv och blandade funktioner enligt plru.lprogrru.nmet för Bålsta centrum, 
ett modernt centrum som boende i Håbo ska vara stolta över. Håbo konunun 
hru.· med sitt läge i Mälardalen och det stationsnära läget, goda förutsättning
ar att lyckas. 

Projektbeskrivningens syfte och mål 
Syftet med föreliggande projektbeskrivning är föreslå en process för genom
förandet av Bålsta centrum enligt detaljplaneprogrannnet "Från tätOlt till 
stad". 

Målsättningen är att så fort som möjligt tillsätta projektledare för genomfö
randet av detaljplaneprogrru.mnet samt ta fram en projekt
planJgenomförandeplan som mer detaljerat fonnu1erar etappindehling, tids
ramar, resursåtgång, kommunikation och fmru.lsiering av genomförandet. 

21fJ 
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Innehåll och avgränsningar 
Inriktningen för hur centrumområdet ska utvecklas samt vilket geografiskt 
Olmåde som utvecklingen avser är preciserat och definierat i planprogram
met för Bålsta centrum. 

Projektplanen ska dessutom behandla och innehålla kommunens krav och 
ambitioner i form av gestaltningsprogram, kvalitets- och hållbarhetskriterier, 
markanvisningar och ev. arkitekttävlingar etc. Projektet måste klargöra an
svarsfördelningen mellan olika aktörer och huvudmän. 

Detaljplanerna kommer att dela in området i de olika etapper och på så sätt 
styra i vilken takt och ordning som utbyggnaden sker. Framtagande av varje 
detaljplan bedöms kräva en planarkitekt heltid för planarbetet samt tillhö
rande utredningar. Detaljplanerna är egna driftsprojekt med eget budgetan
svar. Inför de olika detaljplanerna kommer fördjupade studier att krävas för 
byggnadsvolym, dagvatten, gestaltning, gatuutformning mm. 

Ett större antal utredningar kommer att finnas som underlag till projektet 
t.ex. den fördjupade översiktsplanen, planprograrnrnet för Bålsta Centrum, 
marknadsanalyser, flyttströmsanalyser. Andra studier som kommer att be
höva genomföras är handelsstudier, trafikflöden etc. 

Risker 
Några av de risker som måste värderas och hanteras i projektet är om efter
fr'ågan på bostäder och affärslokaler minskar, om flöden och vardagen inte 
fungerar för allmänheten under byggtiden, om opinionen mot hela eller de
lar av projektet blir stark eller om komplexa tekniska lösningar inte kan in
tegreras med varandra. 

Organisation 
Förslag till organisation för genomförandet: 

Uppdragsgivare 

Proj ektägare 

Styrgrupp 

Projektledare 

Projektgrupp 

Referensgrupper 

Kommunstyrelsen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Styrgmpp för centrum (Politiker) 

Ansvarar för att leda och genomföra alla processer i 
arbetet. 

Bistår projektledaren genom hela projektet. Består 
av olika funktioner beroende på fas i projektet (t ex 
kommunikatör, controller, planarkitekt, exploate
ringsingenjör, <liv experter) 

Kommunala t j änstemän 

2.1. 
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Kommunikationsplan 
Infonnation och kommunikation kommer att vara en viktig komponent i 
projektet. Därför behövs en kommunikationsplan för genomförandet av ut
vecklingen av Bålsta centnlln. Komplexiteten i projektet gör att de olika 
målgrupperna, både interna och externa, måste utredas. Det är även viktigt 
att informera om planerna inför, under och efter sj älva byggandet och vilka 
budskap och infOlmationskanaler som ska användas. 

Intresseanalys 
Projektplanen ska identifiera ansvarfördelning, vilka aktörer och parter, ut
över proj ektorganisationen, som berörs av utvecklingen av Bålsta centrum. 
Exempel på intressenter och aktörer är allmänheten, näringsliv och före
ningar men även kollektivtrafikhuvudmän, exploatörer och myndigheter. 

Budget 
FÖrslaget är att en projektledare rekryteras och får i uppdrag att ta fram en 
detaljerad projektplan och budget för projektet. Uppskattad kostnad för 
framtagande av projektplan: 100 000 kr 

Allmänt kan sägas att Hå1:)Q konnnun är den största markägaren i Bålsta 
Centmm. Finansiering av projektet kOlnmer dänned att återfinnas i framtida 
markförsäljning inom programonn'ådet. Ett exploateringsprcijekt upprättas 
för ändamålet. 

Identifierade kostnader är tjänsten som projektledare samt de analyser och 
utredningar som bör ske i ett tidigt skede i projektet t.ex. trafJkanalyser, 
handelsutredningar, fastighetsvärderingar, etc. 

Idag fmns ett stOlt intresse från olika bygghelTar att medverka i projektet 
och Håbo komnlun har med sitt läge i Mälardalen och det stationsnära läget, 
goda förutsättningar att lyckas. 

Tidsplan 
Att genomföra hela utbyggnaden av Bålsta centlUm enligt detaljplanpro
grammet bedöms ta ca 15-20 år och ske i etapper. 
Detaljplanering av den första etappen kan påböljas under våren 2013. För att 
förankra projektet över tid föreslås att det godkänns i kommunstyrelsen en 
gång per mandatperiod. Projektledaren rappOlterar kontinuerlig till kom
munstyrelsen varannan månad, 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Vår beteckning 

KS nr 2012.2990 



HÅBO 
KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2012-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner projektbeskrivningen. 

2. Styrelsen besluta att en projektledare rekryteras och att ett exploate
ringsprojekt upprättas. 

3. Styrelsen beslutar att finansieringen av projektet sker genom intäkter 
fi:ån markförsäljningen inom Detaljplan l, resecentrum. 

4. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag till en projekt
plan, första kvartalet 2013. 

4(4) 
Vår beteckning 

KS nr 2012.2990 

tJ 



FÖRSLAG 1 (2) ~ w HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-02 
Vår beteckning 

KS2011J107 nr 2012.3197 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Svante Guterstam, Planarkitekt 
0171-52980 
svante.guterstam@habo.se 

Nya Bålsta Centrum 

Förslag till Detaljplan 1: Resecentrum & stationsområdet 

Sammanfattning 
Området runt stationen föreslås bli startskottet för genomförandet av 
Planprogramrnet för Bålsta Centrum - från tätort till stad. Genom 
upprättande aven detaljplan för ny bebyggelse med ett modernt 
resecentIUm, en märkes byggnad, en stationspark och ett välkomnande 
entretorg får Bålsta ett nytt ansikte utåt. 

En ny lösning för busstrafiken frigör stora markytor i direkt anslutning till 
stationen och bidrar till att underlätta byten mellan olika trafikslag. Fler och 
bättre cykelparkeringar under tak i kombination med att nya målpunkter 
såsommataffår och förskola, samlas nära stationen och underlättar tillvaron 
för många pendlare så att fler kan välja att gå och cykla i sin vardag. Nya 
bilparkeringar förbättrar tillgängligheten till stationen och bidrar till att 
minska det samlade bilåkandet genom att fler kan välja att åka kollektivt 
delar av sin pendling. 

Plan- & utvecklingsavdelningen föreslår därför Kommunstyrelsen att 
uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum 
och stationsområdet. I det föreslagna pIanområdet (se bilaga) ingår 
fastigheterna Väppeby 7:7 del av skifte 1 och 7 som ägs av Håbo kommun. 
Del av Väppeby 7:2 som ägs av Trafikverket samt del av Väppeby 5:1 >3, 
del av Sjöända 1: 11 och del av Eneby 140:2 som ägs av Håbo 
Fastighetsbolag AB. 

Idag används området som busstorg, cykelparkering, pendlarllarkering, 
gatukök, vänthall och järnvägsstation. Inom den föreslagna avgränsningen 
filIDS följande gällande detaljplaner: 

• DPL 202 (1988-10-22) för busstenninal och park 

• DPL 260 (1994-02-15) för Mälarbanan, buss & taxitrafik, 
gångtrafik samt parkering och angöring till järnvägstationen 

Förslaget till ny detaljplan är förenligt med gällande FÖP för Bålsta 
Centrum (antagen 2010-06-14) som speciellt framhåller betydelsen av att 
utveckla Bålsta Centrum och Järnvägsstation. 

Den föreslagna detaljplanen måste upprättas med normalt planförfarande 
pga. av dess komplexitet, omfattning och påverkan. 

lY. 



FÖRSLAG 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-02 
Vår beteckning 

KS2011/107 nr2012.3197 

Planarbetet uppskattas kosta omkring 400 000 kr. Kostnadema för 
planarbete och därtill till kommande utredningar föreslås finansieras genom 
markförsäljning. Ett driftprojekt kommer att upprättas för ändamålet. 

Vid en effektiv planprocess förväntas detaljplanen kunna antas under hösten 
2014. 

Beslutsunderlag 
- Karta över föreslaget pianOlmåde, daterad 2012-10-30 

Förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Resecentrum och stationsområdet (enligt föreslagen avgränsning). 

2. Detaljplanearbetet bekostas genom markförsäljning 

Beslutsexpediering 
Plan- & utvecklingsavdelningen 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Marcus Ekström, Planarkitekt 
0707401398 
marcus.ekstrom@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2012-10-24 KS2011/125 nr 2012.3168 

Tjänsteskrivelse för detaljplan Glastomten, Bålsta 1 :16 och del 
av Bålsta 1 :614 m.f!., beslut om samråd 

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp
drag att påbörja programarbete för Glastomten. När den fördjupade över
siktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs strax därpå kunde programskedet 
strykas eftersom planens syfte överrensstärnmer med den fördjupade över
siktsplanen. 

Planområdet omfattar fastigheterna Bålsta l: 16 och l: 162 samt del av fas
tigheterna Bålsta l :614, l :159 och S:7. Planområdet är i nuläget endast be
byggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockhohnsvägen, centralt i 
Bålsta. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen förutom en 
mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om fem till sex våning
ar med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till Stockholms
vägen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där bebyggelsen är ori
enterad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges punkthus om fem 
våningar med möjlighet till suterrängvåning. Ett mindre torg medges i det 
västra hörnet av kvarteret mot korsningen StockhohnsvägenlPäronvägen. 
Torget är i planförslaget beläget på allmän platsmark och ses som en entre 
till Bålsta centrum. 

Utformningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade över
siktsplanen för Bålsta tätort 20 l O där planområdet utgör en del av ett större 
område med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen eftersträvas en 
bebyggelse som är anpassad till områdets befintliga karaktär och där handel 
blandas med boende. 

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

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2012-10-24 
Planbeskrivning, daterad 2012-10-24 
Genomförandebeskrivning, daterad 2012-10-24 
Illustrationsp1an, daterad 2012-10-25 

Förslag till beslut 

l. Uppdra till förvaltningen att samråda förslag till detaljplan för Glastom
ten, Bå1sta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl. 



FÖRSLAG 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-06 

Vår beteckning 
KS2010/87 nr 2012.3302 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Planeringsavdelningen 
Marcus Ekström, Planarkitekt 
0707401398 
marcus.ekstrom@habo.se 

Prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för kommunsty
relsen. 

Detaljplan för Dalängen samt Baldersvägen har vunnit laga kraft och ligger 
under rubriken "Nyligen laga kraftvunna planer". 

Detaljplaneprogram för Åsleden, detaljplan för Krägga 1 :217 och del av 
1 :211, Gransätersvägen, Blåklintsvägen samt Skörby 5:3 och 5:8 har flyttats 
till aktiva planer. 

Överklagad detaljplan för Frösundavik 1 har lagts under rubriken "Överkla
gade planer". 

Detaljplan för Skokloster Udde 2 har lagts under vilande planer. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsordning daterad 2012-10-31. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner arbetsordningen för detaljplaner, daterad 
2012-10-31. 

21-



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-06 
Vår beteckning 

KS2012/10 nr 2012.3310 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Fyllnadsval dels av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt dels ersättare i kommunala handikapprådet 

Sammanfattning 
En vakans har uppstått i kommunstyrelsens arbetsutskott. Fyllnadsval av or
dinarie ledamot i utskottet ska därfdr ske. Utskottets ledamöter och ersättare 
väljs av styrelsen bland styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. 

En vakans har uppstått i som ersättare i kommunala handikapprådet (KHR) 
tillika del av kommunstyrelsens representation i rådet. Fyllnadsval aven er
sättare, att ingå i KHR, ska därfdr ske. En ersättare ska utses bland styrel
sens ordinarie ledamöter och ersättare. 

Kommunkansliets fdrslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar utse N. N. ( ) till ordinarie ledamot i styrelsens arbets
utskott, fdr resterande del av innevarande mandatperiod. 

2. Styrelsen beslutar utse N. N. () till ersättare i ko111l1iunala handikapprå
det, tillika del av kommunstyrelsens representation i rådet, fdr resterande 
del av innevarande mandatperiod. 

2? 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-06 
Vår beteckning 

KS2012/89 nr 2012.3301 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Förslag till avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av 
hjälpmedel för daglig livsföring 

Socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livs
fiiring. Riktlinjerna innehåller även förslag till avgifter dels för lån dels för 
försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av kommunfull
mäktlige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101 
Utdrag ur "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 
2012-05-21, (sid. 14) 
Utdrag av fiiregående riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring, 
(sid. 37) 
Remissvar från pensionärs- och handikappföreningama, 2012-09-12. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kornnmnstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av 
hjälpmedel för daglig livsfiiring. Avgifterna återfInns i av socialnämn
den 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för 
daglig livsföring, 2012-05-21. 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-10-02 

,-o .'-' ".~'-...: i:..;jr"~f'~IUN 
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Socialnämnden 
" . . ;\,y:- ~r:_ ~;:'i::- ::"':,\\',:! TNING 

~"': :'lJ. 

2012 -10- 09 
SN § 101 SN 2012/21 KB Dr>' Regnr 

:lO \ 1-/81 2012.. _ L. '/")3 

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring - med priser 
vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfaIliga lån 

Sammanfattning 
Med individuellt utprovade hjälpmedel för den dagliga livsfäringen avses i 
lagen främst de hjälpmedel som fodras för att den enskilde själv eller med 
hjälp av någon annan person ska knnna tillgodose sina grundläggande 
personliga behov. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ställs det krav på att vårdgivaren har ett 
kvalitets- och ledningssystem med lokala riktlinj er och mtiner. 

I förslaget till riktlinjer beskrivs hela processen när det gäller hantering av 
hjälpmedel samt avgifter för utlåning samt priser vid försäljning. 

På sidan 14 i riktlinjerna, daterad 2012-05-21 anges dels priser vid 
försäljning, dels avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel och dels 
avgifter för tillfålla lån.· 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer, daterad 2012-05-21, nr 2012.1065. 
Socialnämndens beslut 2009-03-18, § 30. 
Remissvar daterad 2012-09-12 från handikapprådet och pensionärsrådet. 
Tjäusteskrive1se daterad 2012-09-17, Dl' 2012.1066. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att tidigare riktlinjer för tekniska hjälpmedel 
beslutade 2009-03-18 § 30, upphör att gälla från och med 2012-12-31. 

2. Socialnämnden beslutar att godkänna nya riktlinjer avseende hj älpme
del för daglig livsföllng, daterad 2012-05-21, att gälla från och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta priser 
vid försäljning av hjälpmedel, avgifter vid långvariga lån samt avgifter 
för till.fiilliga lån, att gälla från och med 2013-01-01 och tills vidare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

o 
EXPEDIERAD SIGNAT 

t20 \ 1- {U~{Y'I (f 
UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2457 

HÄBO SOCIALNÄMND 
'74680 BÄLSTA 



RIKTLINJER 14(26) iez 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-06-21 

Vår beteckning 

SN 2012/21 nr2012.1066 

(/r~ Vr- t2-1/ &eCi0;{~nden Z()tZ:-16~OL. 
fCie.5{.u-~k s-ftc,-rh"Jy'er 

Basutrustning 
Basutrustning är den utrusning som fInns på ett visst boende och som kan användas av 
fler personer. Ett boende bör utrustas så att milj ön motsvarar de behov som de boende 
och personalen har, oavsett vem som får tillfället bor där enligt arbetsgivarens ansvar 
får arbetsmiljön. Den utrustning det gäller är sängar och lyftar både stationära och mo
bila, dävert till sängar, grindskydd, standardglidlakan, stödkilar positionerings-kuddar 
får positionering i säng, lyftsele får akuta behov, duschvagn, hjälpmedel får att äta och 
dricka som pipmuggar, pet-emotkanter, bestick med tjockare grepp och antihalkunder
lägg. Ansvaret och kostnaden för basutrustning har respektive enhetschef, de upprättar 
rutiner vad gäller säkerhet och hantering. 

Allmänna rullstolar på Pomona äldreboende, Dalängens demensboende och korttidsbo
endet undantas och går under hj älpmedelsverksarnhetens ansvar. 

Avgifter/Försäljning 

Försäljning av hjälpmedel görs i mycket begränsad omfattning. Den fårsäljning som 
fårekommer gäller endast nedanstående produkter. 

Priser vid försäljning 

Griptång 
Bricka till rollatorigåbord 
Korg till rollatorigåbord 
Förhöjningsdynor/kildynor(alla sorter) 
Käpp trä/metall 

Avgifter vid långvariga behov av hjälpmedel 

160 kronor 
200 kronor 
200 kronor 
300 kronor 
100 kronor 

Dubbla manuella rullstolar 300 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Elrullstol 500 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Kombinerad handdator-mobiltelefon 600 kronor per halvår debiteras månadsvis 
Dubbla rollatorer 500 kronor i en engångsavgift 

Tillfälliga lån 

Tillfälliga lån är inte en prioriterad åtgärd enlig kommunens ansvar utifrån HSL utan 
en service som tillhandallålls mot avgift. 

Tillfälliga lån som är avgiftsbelagda förekommer till: 

• Besökare, personer som inte är skrivna i Håbo 

• Dubbelutrustning till exempelvis sommarstugor och för resebruk. 

• Övergående behov efter skada eller operation då förskrivning inte är aktuell. 

Avgifter för tillfälliga lån 

Säng 
Mobil lyft 
Mobil hygienstoi 
RullstolIarbetstoi 
B-hjälpmedel som toaförhöjning, ramper med mera. 

Transportkostnad tillkommer får säng och lyft 
Övriga hjälpmedel hämtas av låntagaren '2., l 

400kronor per månad 
400 kronor per månad 
100 kronor per månad 
1 OOkronor per månad 
100kronor per månad 

500 kronor per h·ansport. 



vlc/Ii:y [/r I'7~U 9'?j//b:;#l~ 11' 
AVGIFTER OCH FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL 
OCH KONSUMENTPRODUKTER 2009-01-01 

AVGIFTSBELAGDA HJÄLPMEDEL 
B!rullstol 
Dubbelrutrustning rullstol 
Dubbelutrustning rollator 
Korttidslån manuell rullstol 

500 la/halvår debiteras per månad 
300 la/halvår debiteras per månad 
engångsavgift 2:a rollatom 500 la 
100 la/vecka max 500 la. 

HJÄLPMEDEL OCH TILLBEHÖR TILL HJÄLPMEDEL SOM sÄLJS 
EFTER UTPROVNING. 
Griptång Btae . 100 la 
Griptång Swereeo 160 la 
Strumppådragare :'.1 I 170 la 1 
Strumpådragare kompression ;:i"\~ )'i 170 la 
B . k till 11 / 'h d !) ,<"~ la ne a ro ater ga er r, 'j l",;'" 200' 
Korg till rollater/gåbord;( 200 la " 
Förhöjningsdynor (alla sorter) 250 ki/' , . 
Käpp metall l i O la 1- s:;t,;r J:;; (( ;~, ~( 
Käpp trä 2Q la .J "I 

Handledsband käpp '130 la \ <' " :'r! j /l'; "" 
Doppsko 110 la I: ,PC? ,< J. :J 
Doppsko svart l:' 20 la!, J 
Käpparkerare : 3 O la " 
Käpphållare ~ 

FÖRSÄLJNING AVKONSUMENTPRODUKTER 
/PRODUKTER FÖR EGENVÅRD. 
(Finns som service alternativt finns dessa varor att köpa i hjälpmedels butik. 
Inköpspris+frakt+20% . 

Burköppnare Trio 
Trio allöppnare 
Antihalkband 1 fp. 
Sittring 
Sax 
Nagelsax 
Kniv 
Osthyvel 
Nyckelgrepp metallstång 
Nyckelgrepp plast 
Nacktvättare 
Badborste 
Påklädningslaok 
Posey handkuddar 

11 Ola 
120la 
100la 
200la 
180la 
120la 
150la 
105la 
40 la 
50 la 
140 la . 
140 la 
100 la 
120 la 
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Till 
Socialnämnden 
Håbo kommun 

HAso KOMMUN. 
SOCIALFöRVALTNINGEN 

Ank. 2012 ''-1l9~ 1 2 

Dnr~O 11./1.1 12.. Z31'l 
f 

Gemensamt remissvar från pensionärs- och handikappföreningarna angående 
hjälpmedelsriktlinjer 

Vid Kommunala handikapprådets, KHR, möte den 2012-06-31 berättade Thomas BrandelI, 
Socia:lföNaltningen, om förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2012-04-23 SN2012/21 nr 
012.1066 rörande förslag till beslut rörande hjälpmedels riktlinjer daterad 2012-05-21 
SN2012121 nr 2012.1065. KHR noterade att rådet inte hade erhållit förslaget på remiss, 
varför det beslutades att även KHR skulle få komma in med remissvar. I beredningen har, 
förutom funktionshindersrörelsen, även pensionärsorganisationema och anhörigföreningen 
deltagit med representanter. 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerades 
av Sverige den 4 december 2008 och vann laga kraft den 14 januari 2009, finns bl.a. föllande 
skrivet om hjälpmedel: 

Artikel 20 Personlig frihet bl - "underlätta tillgång för personer med funktionsnedsättning till 
hjälpmedel av kvalitet och andra former av assistans och annan personlig service, inklusive 
genom att göra dem åtkomliga till rimlig kostnad," 

l artikel 26 Habilitering och rehabilitering 3. "Konventionsstatema ska främja tillgång till, . 
kännedom om användning av hjälpmedel och teknik som är utformade för personer med 
funktionsnedsättning som främjar habilitering och rehabilitering." 

Vår uppfattning är atUtill rimlig kostnad" innebär att oavsett personlig ekonomisk situation, 
måste en funktionsnedsatt få tillgång till hjälpmedel i den utsträckning som behövs, ulan att 
få ge avkall på grundläggande behov p.g.a. höga hjälpmedelskostnader. Det optimala vore 
att hjälpmedel för en funktionsnedsatt, för at! överbrygga ett funktionshinder i samhället och 
då bli jämställd med övriga medborgare, rimligen borde vara kostnadsfri. Depositionsavgifter 
kan vara et! sät! för samhället at! få tillbaka hjälpmedel som tillhandahållits gratis, när de inte 
längre behövs. 

Hälso- och sjukvårds!agen HSL 
Vi delar mycket av det som tas upp i HSL, som inte är en rättighets lag, men där kommunen 
har möjlighet at! tillämpa lagen mer eller mindre generöst. Samhället har et! stort ansvar at! i 
möjligaste mån ge funktionsnedsalta samma möjligheter att verka i samhället som friska 
personer. 

För en person med svår funktionsnedsättning eller fiera funktionsnedsättningar tillsammans 
kan dock den ekonomiska situationen bli svår, som vi påtalat ovan. Detta gör att vi tydligt vill 
markera att behovet och inte ekonomin är avgörande, så att personen får den hjälp denne 
behöver. I annat fall måste detta säkerställas på annat sät! av kommunen. 

Sida 1 '33 
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2227 Varseblivningshjälpmedel 
Idag är det möjligt att med modern teknik med nödsändare hitta personer som löper risk att, i 
olika grader av förvirrade tillstånd som t.ex. demens, försvinna iväg från sina bostäder etc. Vi 
anser att denna typ av hjälpmedel ska finnas som komplement i hjälpmedelsriktlinjen, 
alternativ möjliggöres på annat sätt. Dessutom ska de vid behov kunna sättas in i ett relativt 
tidigt skede av t ex demenssjukdomen. 

Komplettering Avgifter vid långvarigt behov, sid 14 i riktlinjerna 
I den komplettering Socialförvaltningen bifogar till huvudremissen har man under rubriken 
Avgifter för långvarigt behov föreslagit att kostnaden för kombinerad handdator och 
mobiltelefon ska uppgå till 600 kr/halvår. Vi förslår att kostnaden för denna typ av utrustning 
är relativt hög, men föreslår ändå at! den ska sänkas eller tas bort helt. När ungdomar med 
funktionsnedsättning, som haft rätt till detta hjälpmedel utan kostnader, uppnår 21 års ålder 
kan detta bli betungande. Särskilt som denna grupp också är överrepresenterade I 
arbetslöshetsstatistiken. 

Beredningsgrupp 
Följande personer har deltagit med arbete! med remissvaret: 
Jan-Olof Jigler, HSO Håbo sammankallande 
Per-Olof Renefalk, SRF Håbo 
Susanne Hultgren-Edholm, Anhörigföreningen 
Gun-Britt Renefalk, KPR 

Bålsta den 12 september 2012 

~. Ja~~ig\er • 
HSO Håbo 

~~.:~~~':~'.:~~ 
Susanne ~~~holm 
Anhörigföreningen 

Ä~id'RÖ~~"""" 
Bålsta Finska Förening 

1..~41.!kfx&.L4rC 
Gun-Britt RenefalktY 
Anhörigföreningen 
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1 (2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-11-05 

Vår beteckning 

KS2011/178 nr 2012.3285 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett 
minnesmärke/staty över Lennart Lundqvist, Övergran 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 125, till bildningsnämn
den, får beredning. 

Av fårslaget framgår bland annat fåljande: "Lennart Lundkvist var fådd och 
uppväxt i Övergran, Håbo kommun. Lennalt är får många ett minne inte 
bara i kommunen utan i hela Sverige. Lennart har under nästan 60 år stått 
vid vägen och vinkat till alla som passerat. Under åren som han stod där 
stannade folk och pratade med honom, fikade och umgicks. 

Han var en social människa och en stor djurvän. Det finns många spekula
tioner och historier om varfår han egentligen stod där så troget. 

Författaren till medborgarfårslaget kom får en tid sedan i kontakt med' 
, granne med Lenn8.J.t i många år. Författaren intervjua-

de J j och rekommender8.J.· att hans historia ligger till grund får 
texten till statyn. Få kände Lennart som. . 

Medborgarfårslag 

Ett minnesmärke av Lelmart i fonn aven staty (i hatt och boots vinkandes 
till bi18.J.ua) med tillhörande text/beskrivning av honom. Något som alla in
tresserade och undrande människor skulle få ta del av." 

Bildningsnämnden fåreslår att medborg8.J.·fårslaget ska bifallas och att ett 
minnesmärke uppfårs till minne av Lennalt Lundqvist, Över gran. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag 201)-10-23 
Konununfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 125 
Bildningsnämndens beslut 2012-10-02, § 51. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-11-05 
Vår beteckning 

KS2011/178 nr 2012,3285 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets 1örslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1, Fullmäktige beslutar att stalla sig positiv till att ett minnesmärke upp
fors till minne av Lennart Lundqvist, Övergran, 

2, Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att fmansiera minnesmärket 
forutsatt att styrelsen bedömer att medel kan anvisas ut nämndens inve
steringsmedel for år 2013. 



,--- --- -------- ---------------- ---------.------ -----------------------~--------------------- ----------

~HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

~ KOMMUN 
Datum 
2012-10-02 

Bildningsnämnd 

BLN § 51 BLN 2011154 

Svar på medborgaIiörslag avseende minnesmärke i form av 
staty 

Bakgrund 

2012 -10- 05 

Medborgarfdrslaget vill uppmärksamma personen Lenmui Lundqvist, fddd 
och uppväxt i Övergran samt Lennarts sociala gärning, då han stått vid 
vägen och vinkat till passerande under nästan 60 år. Förslagets ide är att 
skapa ett minnesmärke av Lennart i fo= aven staty med tillhörande text 
och beskrivning. Minnesmärket är tänkt att placeras på platsen vid vägen där 
Lennart stått. 

Bildningsnämndens yttrande 
Ett minnesmärke är vanligen ett offentligt konstverk eller en byggnad med 
syfte att belysa en särskild händelse, person eller gärning. Dess 
uppmärksammande sker många gånger sker i samband med ett större 
jubileum eller liknande. Att framta ett offentligt konstverk föregås aven 
sakkunnig process som kan utfdras antingen av extem konsult, genom 
öppen, offentlig upphandling eller genom proj ekttävling. Till detta kopplas 
en projektgrupp med kompetens och erfarenhet av relevans fdr uppdraget. 
Ett nu aktuellt exempel av stort värde för Håbo ko=un är· Solängens 
Äldreboende och dess konstnärliga utsmyckning, med planerad invigning 
december 2012. 

Bildningsförvaltningen har varit i kontakt med fårslagsställaren och tagit del 
av berättelsen om Lennart och hans speciella liv. Minnesmärkets historia 
och berättelse utgår från Lennart och platsen i Övergran där LennaJ.i stod. 

En placering i Övergran skulle medföra att ko=unens offentliga konstverk 
sprids till fler platser än Bålsta vilket nu är fallet. En sådan satsning bör 
dock vara en del av ett större strategiskt beslut om kultur i Håbo. 

Förslagets placering utomhus vid vägen ställer höga krav, dels på material 
som är bestående för väder och vind, skiftande klimat men också krav på 
materialets hållfasthet eftersom trafik passerar på platsen. Att skapa en säker 
lösning gällande trafiksäkerhet är yiterligare en aspekt att ta hänsyn till. 
Bildningsförvaltningens bedömning är att kostnaden får projekthantering, 
urvaLsprocess, produktion ochp]acering ej kOJ;omer att understiga 20,0 tkr. 

Sammanfattningsvis anser Bildningsförvaltningen att ovan beskrivna 
faktorer och krav bör utgöra grunden får ett beslutsfattande. 
Bildningsfårvaltningen föreslår nämnden att överlämna yttrandet till 
fu11mäktige som svar på medborgarfårslaget och att medborgaJ.·fårslaget 
därmed anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Hid 2012.1370, 2012-09-03 

JUfITFRARE 
71 , EXPEDIERAD r?... -Z- 1 SlGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

Bildningsnämnd 

BLN § 51 

-"- - _____________ o _______ • _______ • ____________ ._._ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-10-02 

BLN 2011/54 

Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige §123, 2011.-11-07 '. 

JUSTEpAtj.E 

Yrkande 
Owe Fröjd (BAP) yrkar att bildningsuämndeu föreslår kommunfullmäk:tige 
att bifalla medborgarförslaget. Vidare yrkar Owe Froj d att 
bildningsnämndeu föreslår kommunfullmäktige att uppförandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningeu av Lennart Luudqvists hus. 

Bildningsfdrvaltnillgeu återtar sitt förslag. 

Beslut 
1. Bildningsllämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla . 
medborgarförslaget. 

2. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppfdrandet av 
minnesmärket bekostas av försäljningen av huset som LelID81i Luudqvist 
bodde i. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
K)llturstrateg 

EXPEDIERAD ~ CA. SIGNAruR I UTDP..AGSBESTYRKNING Nr 2D12.1476 
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Håbo Kommun 

Kommunfullmäktige 

Medborgarmotion 

. .... '_.C: .:.~.:~; :'. . - .,.':.~ ..... .. ... ' .. ,.,. ..... . 

Datum 
2011-10-23 

Lennart Lundkvist var född och uppväxt i Övergran, Håbo kommun. Lennart är för många ett minne 
inte bara i kommunen utan i hela Sverige. Lennart hal' under nästan 60 år stått vid vägen och vinkat 
till alla som passerat. Under åren som han stod där, stannade folk och pratade med honom, fikade 
och umgicks. 
Han var en social människa och en stor djurvän. Det finns många spekulationer och historier om 
varför han egentligen stod där så troget. 
Jag skickar med ett urval av länkar från olika internetsidor jag rekommenderar er att söka 
information på. De beskriver hur engagerade människor fortfarande är och vad han betytt för var och 
en i alla åldrar. 
www.autopower.se.http://www.autopower.se!forum!topic.asp?id=152291&sida=2 
www.flasback.org, https:!Iwww.flashback.org!t16722.10 
www.facebook.com. 
http://www.facebook.com!groups{1532.98441428148!168203633210962!?ref=notif&notif t=likell 
l{groups!153298441428148! 

För en tid sedan kom jag i kontakt med , ci som bodde granne med Lennart i många år. 
Jag intervjuade honom och rekommenderar att hans historia ligger till grund för texten till statyn. 
Få kände Lennalt som' 

Hans minne och historia borde få leva vidare. 
Jag yrkar därför på ett minnesmärke av Lennart i form aven staty (i hatt och boots vinkandes till 
bilarna) med tillhörande text/beskrivning om honom. Något som alla intresserade och undrande 
människor skulle få ta del av. 

Mvh 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2011-11-04 

Vår beteckning 

KS2010/12 nr2011.2709 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Redovisning av beredd motion om att kommunen ska ha en sta
digvarande lokal för konst och andra typer av utställningar, mo
tionär: Thomas Lindström (S) 

Fullmäktige överlämnade 2010-03-01, följande motion till bildningsnämn
den, för att nämnden i samråd med milj ö- och tekniknämnden och lämpliga 
delar av föreningslivet ska utreda och lägga fram förslag om en fast utställ
nillgslokal i Bålsta tätort. 

Motionen: "Håbo kommun är en fm plats att leva på. Många fina tillgångar 
höjer livskvaliten. Men Håbo är också en ung kommun. På kortare tid än en 
livstid har kommunen utvecklats från en anonym småort till en medelstor 
kommun. lnflyttningshastigheten har varit hög, kanske exempellös? Få av 
kommunens vuxna invånare kan skryta med att vara tredje generationens 
Håbobor. 

Detta förhållande lämnar många av oss boende i kommunen i ett slags histo
rielöshet. Vi står inte, på det hälsosamma och trygga viset, med båda benen 
fast förankrade i den Uppländska myllan. Därför behöver vi, precis som 
andra samhällen med självaktning, en lokal där vi kan uppleva vår hem
bygdshistoria så att vi kan stärkas i vår känsla för varandra och för hembyg
den. 

Ett annat resultat av vår kommuns "ungdom" är bristen på fasta och funge
rande kulturarrangemang. Abergs Museum är en fantastisk tillgång, men i 
övrigt saknar vi både stadsteater, operahus och konsthall. Vad vi där emot 

.. har är ett antal hårt kämpande kulturföreningar som måhända inte alltid rar 
det stöd de borde få. 

Under senare tid har ett omfattande frivilligarbete mynnat ut en fotoutställ
ning behandlande Håbo:s moderna historia. Det handlar om ett arbete av så
dan kvalite och betydelse att det rimligen borde kunna utgöra grunden för en 
fast utställning om vår historia. Det intresse som kommunens invånare visat 
utställningen talar sitt eget språk. Hembygdsföreningen har samlingar som 
kompletterar fotografier och text. Lokal för ett sådant arrangemang saknas. 

l vår kommun finns konstnärer på såväl professionell som semiprofessionell 
som amatörnivå. Alla dessa presterar årligen, utifrån var och ens förutsätt
ningar, spännande konst. Fast lokal saknas för konst- och andra typer av ut
ställningar. 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i samma lokaliteter som en . 
kombination av hembygdsmuseum och konsthall. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2011-11-04 
Vår beteckning 

KS2010/12 nr2011.2709 

(forts.) 

J ag hemställer: 

att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö och tekniknämnden att, i samarbete 
med kommunens bildningsnämnd och i samråd med kommunens kulturfö
reningar, utreda och lägga fram förslag till en fast utställningslokal i Bålsta 
tätort enligt vad ovan sagt." 

Av bildningsnämndens yttrande framgår att nämnden dels föreslår att en fast 
utställningslokal ordnas i Borgen samt dels att nämnden anvisar resurser till 
utredning och arkitektritning över hur Bildnlngscentrurn kan omstruktureras 
till ett Möjligheternas hus. 

Av nämndens protokoll framgår inte om samråd skett med miljö- och tek
niknämnden och lämpliga delar av föreningsliv, i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag. 

Kommunkansliets kommentar: 

Frågan om en fast lokal för utställningar, info=ation med mera har aktuali
serat i olika sammanhang. En sådan lokal kan mycket väl förläggas till cen
trala Bålsta. 

Efter det att bildningsnämnden yttrat sig över motionen, har frågan om ut
ställningslokal kommit att innefattas i pågående uppdrag öm att defIniera ett 
"Möjligheternas Hus". Arbetet med det senare bedrivs för närvarande inom 
bildningsförvaltningen. 

Det bedöms lämpligt att även motionens förslag behandlas i samband med 
beredningen av "Möjligheternas hus". 

Beslutsunderlag 
Motion från Thomas Lindström (S). 
Tjänsteskrivelse 2010 02-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-01. 
Bildningsnärnndens yttrande över motionen, 2010-12-08, § 87 .. 
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HABO 
KOMMUN 

Datum 

2011-11-04 
Vår beteckning 

KS201 0/12 nr 2011.2709 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionens andemening övervägs i samband 
med inledd utredning av ett "Möjligheternas Hus" alternativt behandlas 
i samband med eventuellt övervägande att ordna en utställningslokal i 
anslutning till biblioteket, BCJF. Motionen ska därmed anses besvarad. 



HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2010-12-08 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 87 BLN 2010/40 

Redovisning av beredd motion om att kommunen ska ha en 
stadigvarande lokal för konst och andra typer av utställningar. 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att ko=unen etablerar en fast utställningslokal i 
Bålsta. Förslaget grundar sig i en analys av det befintliga kulturutbudet 
och möjligheterna att ta del av det lokala kulturarvet. Ko=unen saknar 
utställningslokal, konsthall och fasta, fungerande kulturarrangemang enligt 
moti9nären. 

Ko=unfu1lmäktige beslöt 2010-03-01 att överlämna motionen till 
bildningsnämnden, att i sarnråd med miljö- och tekniknämnden och 
lämpliga delar av föreningslivet, utreda och lägga fi:am förslag 
om en fast utställningslokal i Bålsta tätort. 

Bildningsnämnden bedömer att behovet aven central utställningslokal 
och konsthall är stort. Håbo är i rörelse, ko=unen växer i snabb takt 
och ko=unen skulle kunoa öka sin attraktivitet genom att utveckla den 
kulturella infrastrukturen på sa=a sätt som man utvecklar annan 
infrastruktur i samhället. 

Beredningen konstaterar att det finns behov av två olika lokaler. 
En för föreningsutställningar och en för ko=unal konstverksarohet 

1. Föreningsutställningar (lokalhistoria, kulturarv, amatörutställningar). 

2. Konsthall (bildkonst med konstpedagogisk- och skapande verksarohet 
som både speglar samtidskonst och konsthistoria). 

Steg 1: I ett första steg kan ko=unen tillgodose föreningarnas behov 
genom att iordningsställa en utställningslokal i Borgen, Gamla Bålsta. 
Lokalen öppnas under 2011. Föreningarna blir huvudarrangörer och 
ansvarar för vakthållning och marknadsföring. 

Steg 2: I ett andra steg utvecklar ko=unen iden om ett Möjligheternas Hus 
i Bildningscentrurn i vilken en ko=unal konsthall ingår med eventuellt 
ytterligare en mindre utställningslokal. 

En mer detalj erad analys och en grundlig samverkansprocess med lokala 
samverkansgrupper och skyddskommitte måste fullgöras inför ett framtida 
investeringsbeslut av detta slag. Därför bör centrala medel avsättas till en 
rorstudie i nära samarbete med arkitektkonsult enligt detta förslag under 
2011-2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2010.123E 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2010-12-08 

Bildningsnämnd 

JUSTERARE 

BLN § 87 BLN 2010/40 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista, Rid 2010.1185,2010-12-01 
Tjänsteskrivelse, Rid 2010.1183,2010-12-01 
Motion, KS 2010/12, KF § 19,2010-03-01 
KFN § 44, Kultur- och Fritidspolitisk inriktning 2008-2011, 
2008-05-12 

Beslut 
1. Bildningsnämnden föreslår Borgen som fast utställningslokal i Bålsta i 

enlighet med motionens förslag. 

2. Bildningsnämnden föreslår att bifalla motionen genom att avsätta 
resurser till utredning och arkitektritning över hur Bildningscent111m kan 
omstruktureras till ett Möjlighetemas hus. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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rrt1 HÅBO 
., KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2011-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 35 KS 2010/12 

Remittering av motion om att kommunen ska ha en 
stadigvarande lokal för konst och andra typer av utställningar, 
motionär: Thomas Lindström (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2010-03 -O 1, § 19, en motion med förslag 
om att utreda frågan om en fast lokal för bland annat konstutställningar. 

Av motionen framgår bland annat följande: "! vår kommun finns konsinärer 
på såväl professionell som serniprofessionell som arnatörnivå. Alla dessa 
presterar årligen, utifrån var och ens förutsättningar, spännsnde konst. Fast 
lokal saknas för konst- och andra typer av utställningar. 

JUSTERARE 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i samma lokaliteter som en 
kombination av hembygdsmuseum och konsthalL" 

Motionen överlämnades till bildningsnärnnden för beredning. Nämnden 
föreslår i sitt yttrande över motionen att del av Borgen nyttjas som fast 
utställningslokal. Nämnden föreslår vidare att motionen ska bifallas sa 
genom att medel avsätts för arkitektmedverkan över hur del av BCJF kan 
nyttjas för "Möjligheternas hus". 

Ärendet bör kompletteras ett yttrande från miljö- och tekniknämnden samt 
från marknads bo laget. . 

Beslutsunderlag 
Motion från Thomas Lindström (8) 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-01, § 19. 
Bildningsnämndens beslut 2010-12-08, § 87. 
Tjänsteskrivelse 2011-01-12. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet beslutar att remittera ärendet till miljö- och tekniknämnden 
samt till Håbo Marknads AB för yttrande. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~b. I 

Nr 2011.565 


	Kallelse dels till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-11-13 och dels till kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-26
	Ärendelista kommunstyrelsens arbetsutskott
	Ärende 5 - Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster förenklare bygglovhandläggning, motionär: Tomas Alm (FP)
	Ärende 6 - miljö- och tekniknämndens utredning av möjligheten att ordna hundrastgård (-ar) 
	Ärendelista kommunstyrelsen 
	Ärende 4 - Redovisning av delegations beslut
	Ärende 5 - Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsenssammanträde 2012-11-26
	Ärende 6 - Redovisning av aktuella protokoll
	Ärende 9 - Internbudget 2013, plan 2014-2015
	Ärende 10 - Förslag till yttrande till Stockholms läns landsting om det så kallade Bålstatillägget 
	Ärende 11 - Förändring och val av ledamöter i ungdomsråd för läsåret 2012-2013 samt fyllnadsval
	Ärende 12 - Plan program för Bålsta Centrum - godkännande
	Ärende 13 - Projektbeskrivning för genomförande av Bålsta centrum
	Ärende 14 - Nya Bålsta CentrumFörslag till Detaljplan 1: Resecentrum & stationsområdet
	Ärende 15 - Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1 :614
	Ärende 17 - Prioriteringslista för planläggning
	Ärende 18 - Fyllnadsval av ledamot till KSAU samt dels ersättare i KHR 
	Ärende 19 - Förslag till avgifter  samt priser vid försäljning av hjälpmedel för daglig livsföring 
	Ärende 20 - Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett minnesmärke/staty 
	Ärende 21 - motion om stadigvarande lokal för konst och andra typer av utställningar 



