
HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

2013-12-16, kl. 19.00-20.0S,Övergranssalen, kommunhuset, Bålst 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Bo Johnson (M) och Eva Staake (S) 

2013-12-19, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 97-99, §§ 102-107 

Bo Johnson oJY .. @; IJ 
..... ~.Jj~q~ 

. Eva 8taake (8) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

Protokollet gällande §§ 97-99, §§ 102..:107 är justerat. Justeringen har 
tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2013-12-16 
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efter: . 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-12-16 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

. .,' 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska ingå i 
personkrets 3 och på så vis ra ledsagning enligt LSS 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

Detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna 
SkörbyS:1, Lundby 2:1 m.fL, Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

Detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1 :614 m.fL, Håbo 
kommun, Uppsala län - antagande 

Beslut om upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun· 

Beslut om nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, tillståndsnämnden, 
kommunstyrelsen och allmänt nämndsreglemente 

Beslut om regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
med anledning av ändrad vistelsetid 

Interpellation från Carina Lund (M) och Karl-Henrik Nanning (M) ställd till 
Pyry Niemi (S), skolnämndens ordförande och Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens ordförande, gällande pågående ombyggnad av 
Västerängsskola Bålsta tätort 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige- Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Avsägelse från uppdrag i skolnämnden, direktionen för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo, styrelsen för E:ON Mälarkraft Vånne, fullmäktigeberedningen 
"Vision 2030" samt i Mälardalsrådet samt val av efterträdare efter Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Noteringar från allmänhetens frågestund som genomförs i anslutning till 
sammanträdet - bilaga till protokollet 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNiNG . 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings- / närvarolista, , §§ 97-99, §§ 102-107 
Ordinarie ledamöter 1 Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta Häggiund (S) N 
PyryNiemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
HiJlevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N. 
Sjunne Green (Båp) F 
Birgitta Green (Båp) F 
Christian Nordberg (MP) N 
Sofie Bergengren (MP) N 
Leif Lindqvist (V) F 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) . N 
<;::ecilia Liden (M) N 
Karl-Henrik Nanning (M) F 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Bo Johnson (M) N 
Bengt Skiöld (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 

(SD) -

I Gunilla Gustafsson (S) 

I 

I 
I Sven Svanström (Båp) 

Farid Cbibout (Båp) 

l 

I I Björn Fredriksson (M) 

1 I Christer Liden (M) 

I 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 39 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofTborsbeck (S, 
Gunilla Gustavsson (S), ljänstgör 
Sven Olof Dväring (S), e 
Hariette Nordström (S) 
Anders Elanan (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
Farid Cbibout (Båp), tjänstgör 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP) 
Stefan Wallin (MP) 

Ersättare Vänsterpartiet 
laila Svemdal (V) 
Jonas Sällström (V) . 

F 

F 
N 
F 
F 
N· 
N 

N' 
F 

F 
F· 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

Omröstning § Omröstning § 

Ja I Nej I Avstår Ja 1 Nej Avstår 

I 
1 

I 

I 
I 

. I 

I 
Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Björn Fredriksson (M), tjänstgör 
Christer Liden (M), tjänstgör 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Ingemar Nordström (M) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nilfjord (FP) . 

Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros~Sjöblom (C) 

Ersättare Kristdemokraterna 
FrankNilsson (KD) 
Kjell Wassho!n:i (KD) 

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 

Ja I. Nej i Avstå 

I I 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning 
dels av dagordningen 

Beslutsunderlag 
Utsänd kallelse/ärendelista 
Kungörelse redovisad dels i Bålsta Upplandsbrobladet deis på kommu
nens anslagstavla och webbplats. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner dels att kungörelse av sammanträdet skett i be
hörig ordning dels dagordningen, båda inför dagens sammanträde. 

ExPEDIERAD SI.GNATUR . UTDRAGSBESTYRKNING . 

I· 

Nr 2013.3582 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013142 

Redovi~ming av berett medborgafförslag·om atfsynskadade ska 
ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt lSS 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § 17 ett medborgarforslag 
rörande kostnadsfri ledsagnirig for personer som ingår i LSS personkrets 
nummer 3 samt for personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till so
cialnämnden for beredning. 

Av socialnämndens beredning av ärendet 2013-11-05, § 93, framgår bland 
annat foljande: 

"Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har per
soner som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man behö
ver sådan hjälp i sin livsforirig och behovet inte tillgodoses på annat sätt .. 

Rätten tillledsagarservice omfattar samtliga personkretsar i LSS, det vill 
säga: 

1§ 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser
vice åt personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismlilO1ande tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigtfimktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig ~ukdom, eller 
3. med andra varaktigafjJsiskaeller psykiskajunktionshinder som uppenbart inte beror pånorrizalt 
åldrande, om de är stora ochförorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, ef
tersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS for att man inte tillhör personkret
sen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt Social
tjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL rar kommunen ta ut en avgift Av
giften for ledsagning är idag 100 kronor per timma. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget for år 2014 be-
. slutat att anslå 100 000 kronor for att infota kostnadsfri ledsagning enligt . . 

SoL från och med år 2014. 

Ett regelverk kring hur denna ledsagning ska utfornias kolIlliler att arbetas . 
fram av forvaltningen förbeslut i social-nämnden den 28 januari 20 14." 

JUSTERARE? . 

J)J~I Q I~I ... 1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3583 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013/42 

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande rörande med
borgarförslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet till kom
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens yttrande 2013-11-05, § 93 
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-03-25, § 17 
Medborgarförslag, 2013-02-09. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 161 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013 -11-25. § 197. 

Kommunstyrelsen tillstyrker socialnämndens beredning samt· att förslagets 
ska anses besvarat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar att kostnadsfri ledsagning för personer enligt LSS, 
är reglerat i lag. 

2. Fullmäktige noterar att medel är·anvisade i 2014 års budget ror infö
rande av kostnadsfri ledsagning enligt Sol, från och med 
2014-01-0 l. 

3. Fullmäktige beslutar att medborganörs1aget dänned är besvarat. 

Bes lutsexpedieri ng 
Förslagsställaren 
Socialnämnden 

JUSTERARE ~ 

&JO 1 D I@I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

aOIl{~D t-t>'3 I:~ 
Nr 2013.3583 



HÅBO· SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum· 

2013-12-16 KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 99 KS2013/73 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders målochintembudget 
samt investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

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

Fulhnäktige beslutade 2013-06:"10 KF § 43 om nämndernas driftramar för år 
2014 och plan för åren 2015-2016: Investeringsbudget beslutades av kom
munfullmäktige 2013-09-23 KF § 68. 

På grund av organisatoriska förändringar och förändringar vad gäller om:
räkning av internhyror p.g.aav det låga räntdägeoch utfördelning avkapi
talkostnader till nämnderna föreslås justering i alla nämnders budget. 

Följande förändringar föreslås; 

ID Att nämnderna ska finansiera kapitalkostnader för investe
ringar vilket kommunfullmäktige beslutade om i budgetstyr
principerna 2013-09-23 KF § 68. 10057 tkr föreslås nu över
föras från kommunstyrelsens finans till nämnder och styrel
ser. 

€t Att internhyrorna justeras till följd av kapitalkostnads-
. sänkning och omräkning. Miljö- och tekniknämndens budget 
för kapitalkostnader sänks med 10 100 tkr och nämnderna får 
sänkt hyresbudget med 10 100tkr. 

(9 Socialnämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av 
handläggare för överfölmyndarnämnden överförs till över
förmyndarnämnden. Budgeten tilldelades socialnämnden i 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-10 KF § 43. 

• 1 januari kommer en ny förvaltning under tillståndsnämnden 
att bildas, utifrån det beslut kommunfullmäktige fattat om 
omorganisation. Budget föreslås därför överföras från miljö
och tekniknämnden till tillståndsnämnden med 9. 200 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3584 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 99 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16· 

KS 2013/73 

Fulhnäktige beslutade dessutom om en omföring av budget för kultur- och 
livsmiljö från bi1dningsnämnden till kommunstyrelsen med 330 tkr i sam-
band med behandlingen av delårsbokslut per 31 aug. . .. 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 2014 och organisatoriska föränd
lingar föreslås att budgeten för år 2014 revideras. I fullmäktiges budgetbe.:. 
slut i jUni uppgick kommunens resultat för år 2014 till 8,4 mkr eller 0,9 pro
cent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. Budget justeringar som 
föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar inte budgeterat resultat 
för år 2014. För utförligare redovisning av budgetposter se sid 15 i budget-

. dokumentet~ 

Beslutsunderlag 
- Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

Nämndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-11-08 

- Förslag till budget och mål samt plan för 2015-2016, ks hidnr 2013.3225 

- Beslut från bildningsnämnd, sociahlämnd, skolnämnd, miljö- och tek-
niknämnd - budget 2014, plan 2015-2016 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 143 
- Kommunstyrelsens f6rslag till beslut 2013-11-25, § 180. 

KOlmnunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agnet Hägglund (S) och Carina Lund (M) kommenterar ärendet och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

Efter avslutad debatt, noterar ordföranden att endast styrelsens förslag till 
beslut föreligger. Efter fullmäktiges omröstning konstaterar ordföranden att 
fulhnäktige beslutar i eruighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överförmyndamämndens budgetram utökas 
. med 235 tkrtilll 121tkr .. 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens bUdgetram utökas med 
1 265 tkr till 76 898 tkr. 

3. Fullmäktige beslutar attbildningsnämndens budgetram· utökas med 
1 326 tkr till no 436 tkr. . . 

EXPEDIERAD· SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3584 



HÅBO.·· 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013,.12-16 

KS 2013/73 

4. Fullmäktige beslutar att skolnänmdens budgetram rninskasmed 10 104 
tIa ti11352 122 tlcr i huvudsak beroende på att nämnden får lägre kost
nader ror internhyror år 2014. 

. . 

5. Fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram minskas med 393 
tkr ti1l239 212 tlcr, beroende bland annat på justering av internhyror 
och. överföring av medel till överförmyndamämnden. 

6. Fullmäktige beslutar att tillståndsnämndens budgetram fastställs till 9 
200 tkr. 

7. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens budgetram minskas 
med 1 572 tkr till 90 087 tlcr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.to l ,,-o l -o j' la,,:--
Nr 2013.3584 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 102 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013/132 

Beslut om upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kOIIllllunens upphandlingsverksamhet, både. av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 

Detta behov konkretiserades i och med revisonsrapporten "Granskning av 
direktupphandlingar" som behandlades i kommunstyrelsen 2013 -04-08. 
Utifrån granskningen rekommenderade revisorerna kommunstyrelsen att: 

1. Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av 
direktupphandlingar efterlevs. 

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av 
direktupphandling och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som 
möjligt. 

Kommunstyrelsens förvaltning kommenterade rapporten genom att 
understryka att man identifierat tre viktiga förändringsområden inom 
kOlmnunen upphandlingsverksamheten: 

61 Ökad samverkan med andra kOlmnuner 
• UtbildliU1gsinsatser 
e Nya rutiner 

Som ett led i arbetet med att förbättra och effektivisera kommunens 
upphandlingsverksamhet så har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram 
ett förslag på en ny upphandlingspolicy och förslag på nya riktlinjer för 
upphandling inom Håbo kommun. 

Upphandlingspolicyn lägger det övergripande ramverket för hur 
upphandlingsverksamheten ska bedrivas i Håbo kommun. Riktlinjerna för. 
upphandling är tänkta att fungera som ett·stöd för kommunens tjänstemän, 
och föt de kommunala verksamheterna, i det dagliga arbetet med 
upphandlings frågor. Riktlinjerna beskriver blandmmat det aktuella 
regelverket inomupphandlingsområdet, hurupphandlingsprocessen går till, 
samt vad som gäller vid 'inköp/mlskaffuing. 

. ' 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att dessa dokumentutgör ' 
. en god grund förytterligare förbättringar och effektiviseringar av Håbo 

kommuns upphandlingsverksmnhet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR· UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3594 



HÅBO 
KO !VI !VI U I\l 

Kommunfullmäktige 

KF § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . ' .. 

Datum 

2013-12-16 

KS 2013/132 

Beslutsunderlag . .' . . 
- . UpphandlingspolicyförHåbo kommun, 201'3-11;..01, ks hidm 2013.3122 

- Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun, 2013-11-01, kshidnr 
2013.3123 

Tjänsteskrivelse 2013:-10-31 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013 -11-12, § 153 

- KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25, § 188. 

Kommunstyrelsen tillstyrker forslagen. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) redovisar foljande tilläggsyrkande: Att punkten '14 
"Övrigt" får beteclmingen 15. Ny'punkt 14 föreslås få foljande lydelse: 
"Regler för uppfoljningsprinciper infors mot bakgrund av kommunens 
onifattande upphandlingar". 

Orn.röstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att dels föreligger 
kommuilstyrelsens förslag till beslut och dels Welins (FP) tilläggsyrkande. 
Fullmäktige foreslås först ta ställning till styrelsens förslag till beslut och 
därefter ta ställning till tilläggsforslaget. Fulhnäktige godkänner detta. 

Efter Olmöstning finner ordforanden att fullmäktige beslutat dels enligt 
styrelsens förslag till beslut och dels enligt Welins (FP) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta Upphandlingspolicy för Håbo kommun, 
2013-11-01, kshidnr 2013.3122. 

2. Fullmäktige beslutar att anta Riktlinjer for upphandling i Håbo 
kommun, 2013-11-01, ks hidnr 2013.3123, kompletterat med Håkan 
Welins tillägg gällande ny punkt 14. 

3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att besluta om framtida 
fotändringari Riktlinjer for upphandling i Håbo kommun. 

4. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslutomupphandlingspolicy .' 
och riktlinjer för upphandling. . 

EXI"EDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUl\j 

Kommunfullmäktige· 

KF § 102 

Beslutsexpediering 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL . 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013/132 

Intranät- kopia av beslut, Upphandlingspolicy samtRiktlinjer f6r 
upphandling 

EXPEDIER!\D· SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNiNG 

;(01-1 - 0.1-0'3· .1·· 

Nr 2013.3594 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 103 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013/127 

Beslut om nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, 
tillståndsnämnden, kommunstyrelsen och allmänt 
nämndsreglemente 

Sammanfattning . 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om förändrad politisk organisation, 
2013-04-22, § 27. 

I beslutet uppdrogfullmäktige till kommunstyrelsen att genomföra 
behövliga förvaltningsförändringar den nya politiska organisationen träder i 
kraft 2015-01-01 

I samband med att dessa förvaltningsförälldringar nu inletts uppkommer ett 
behov av justeringar av berörda nämnders reglementen. Exempelvis behöver 
Tillståndsnämndens reglemente anpassas utifrån. att den nu rar en egen . 
förvaltning och visst utökat ansvar. 

I det förslagna reglementet för Tillståndsnämnden framgår nu att 
Tillståndsnämnden utöver fullgörandet av kommunens myndighetsuppgifter 
inom bygg och miljö även ansvarar för de kart- och mättekniska uppgiftema 
i kommunen, för geografiska informationssystem samt för handläggning och 
utbetalning av bostadsbidrag. 

Dessa förändringar föranleder i sin tur också behovet av justeringar i Miljö
och tekniknämndens reglemente. I det förslagna reglementet för Miljö- och 
teknilmämnden har ovanstående ansvarsområden tagits bort samtidigt som 
vissa förtydliganden har gjort inom nämndens kvarvarande 
verksamhetsOlmåden, framförallt avseende VA -området där det nu tydligt 
framgår att nämnden ansvarar för de uppgifter som åligger huvudman enligt 
lagen om allmännavattentjänster (2006:142). 

Miljö- och tekniknämndens reglemente har dessutom anpassas utifrån de 
första verksamhets övergångarna, avseende miljöstrategi och 
naturvårds frågorna, till kommunstyrelsens förvaltning som sker redan vid 
årsskiftet. Detta innebär givetvis också att kommunstyrelsens reglemente 
behöver anpassas. I det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen så 
framgår nu att kommunstyrelsen ansvarar för att Håbo kommuns miljö-, 
natur- och klimatvårdsamt samordning av kommunens interna miljöarbete. 

l samband med ovanstående justeringar föreslås även några förtydliganden 
och anpassningar efter ny lagstiftning i kommunstyrelsens reglemente, det 
gäller: . . 

I!I Exploaterin:gsansvar 

et . Strategiskt ansvar för näringslivsfrågor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS.BESTYRKNING Nr 2013.;3607 



HABO 
·KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 103 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2013/127 

Ökat tillsynsansvar för kommunala bolag 

Även vissa redaktionella förändringar har genomrorts i det allmänna 
nämndsreglementet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen 

Förslag till nytt regle111ente för Miljö- och teknikförvaltningen 

Förslag till nytt reglemente för Tillstålldsnämnden 

F örslag till nytt allmänt nämndsreglemente 

Äldre reglemente för Kommunstyrelsen 

Äldre reglemente för Miljö- och tekniknämnden 

Äldre reglemente för Tillståndsnämnden 

Äldre Allmänna nämndsreglementet 

Tjänsteskrivelse 2013-10-29 

Arbetsutskottets rorslagtill beslut 2013-11-12, § 155 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25, § 191. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till nya reglementen för: 

Kommunstyrelsen,hidnr 2013.3063 

Miljö- och tekniknämnden, hidnr 2013.3053 

Tillståndsnämnden, hidnr 2013.3055 

Allmänna nämn:dsreglementet, hidnr 2013.3061. 

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

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder meddelas att ovan reglementen är tillgängliga via Intranät 

~~"!6 •. !·~.· .•..... · 
EXPEDIERAD . ..•. SIGNATUR UTI:iRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 104 

Datum 

2013-12-16 

KS 2013/139· 

Beslut om regler för avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 

. . 

Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8 kapite16§ ska barn till föräldrar som är 
arbetslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. . 

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till föräldralediga och arbetslösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välja upp ti1125 timmars vistelsetid per vecka. 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gälla under hela året: 

Av skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73, framgår bland annat följande: 

"Skolnämnden fick i uppdrag att revidera gällande reglemente för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Med anledning av fullmäktiges beslut, måste beslut tas om fastställande av 
ny avgift, för de föräldrar som väljer att ha sina barn placerade i 
verksamheten 16 til125 timmar. 

. . 

Detta ärende berör sålunda avgiftsfrågan ochinte reglerna för verksamheten, 
då denna fråga är delegerad till skolnämnden att hantera. . 

Skolförvaltningen föreslår en ny avgift för de föräldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i förskolan 16 till 25 timmar. 

Föreligger förslag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna regler 
för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den l januari 2014. 

Reglerna gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 20 17." 

Nämndens beslutsunderlag 

Föredragningslista, ärende 7, 2013-10-25 
Regler för avgifter förförskölå, fritidshem och pedagogisk omsorg 
(reviderad), 2013-10-08. SKNnr 2013.3938 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde § 51, 2012-04-~3. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3634 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ... HÄBO 
Datum 

KOMMUN . 2013-12-16 

Kommunfullmäktige 

KF § 104 KS 2013/139 

. Beslutsunderlag 
Kommunfulhnäktiges beslut 2013-09-23, § 70 
Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73 
Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
verksamhet, 2013-10-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 163 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25, § 199. 

Kommunstyrelsen tillstyrker skolnämndens förslag till regler och avgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskoia, fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med 2014-01-01 i enlighet med 
skolnämndens förslag 2013-11-04, § 73. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 

.EXPEDIERAD SIGNATUR· UTDRAGSBESTYRKNING. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 105 

· . 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . 
Datum' 

2013-12-16 

KS 2010/108 

Interpellation från Carina Lund (M) och Karl-Henrik Nanning (M) 
ställd tm Pyry Niemi (5), skolnämndens ordförande och Agneta 
Häggiund (S), kommunstyrelsens ordförande, gällande .' 
pågående ombyggnad av Västerängsskola Bålsta tätort·' 

Sammanfattning . 
I interpellationen ställs ett antal frågor med anledning av pågående. 
renovering och ombyggnad av Västerängsskolan, Bålsta tätort. 
Undervisningen bedrivs under renoveringsperioden i baracker i anslu1ning 
till skolbyggnaden. I interpellationen redovisas ett antal uppfattade 
störningar och olycksrisker som en följd av pågående ombyggnader. 

Kommunfullmäktige godkäride 2013-11-11, § 96,.att interpellationen ställs. 

Kommunfullmäktigs behandling av ärendet: 

Följande svar från Agneta Hägglund (S) och Pyry Niemi leS) på de frågor 
som redovisas i interpellationen, föreligger: 

Svar på Interpellation av Carina Lund och Karl-Henrik Nanning gällande 
Västerängsskolan. 
Carina Lund och Karl-Henrik Nanning har ställt nedanstående frågortill oss: 

"Är det här en skola som vi vill att våra barn skall gå i?" 

Det uppstår alltid utmaningar vid ombyggnation. Givetvis påverkar det 
arbetsmiljön för personal och elever, men samticiigt har skolledningen i' 
samverkan med miljö- och teknikförvaltningen och entreprenören gjort allt 
för att ombyggnadsperioden inte ska påverka den dagliga verksamheten 
negativt. 

"Är det här en miljö som vi vill ge våra barn som en gång skall ta över vårt 
samhälle?" 

Se svar ovan. 

"Fanns det inte plats i Gransäter (Potentia har flyttat ut), eller alla de 
baracker som fanns uppe vid Futurum som revs i våras?" 

Nej, det finns inte plats på Gransätersskolan De lokaler som hyrdes ut till 
Patentiaskolan används nu av Aspen eftersom deras loko/er, med åren inte 
var anpassade för undervisningsverksamhet 

"Kan ni med gott samvete säga att ni gjorde det bästa för barnen 
iVästerängsskolan?" ;. 

EXPEDIERAD SIGNATUR Nr 2013.3658' . 



HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2010/108 

J a. Det kommer att bli mycket bättre lokaler på Västerängsskolan och till 
detta vill vi också skriva att vi gett uppdraget att samtidigt bvgga ett länge 
efterfrågat tillagningskök vilket kommer att göra arbetsmiljön ännu bättre. 

I den följande debatten förekommer inlägg från Carina Lund (M), Pyry 
Niemi (S) och miljö- och tekniknämndens ordförande Christian Nordberg 
(MP). 

Beslutsunderlag 
- Inlämnad interpellation. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-96, § 96 
- Svar från Pyry Niemi (S) och Agneta HäggIund (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar förd debatt. 

EXPEDIERAD· SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12~16 

KS 2012110 

.. Avsägelse från uppdraget som ledamot.ikommunfullmäktige -
Karl-Henrik Nanning (M) . 

Sammanfattning 
Karl-Henrik Nanning (M) avsäger sig i skrivelse uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Karl-Henrik Nanning CM). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilj a Karl-Henrik N anning begärt 
entledigande från uppdraget som ledaInot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran att dels en ledamot till kommunfullmäktige 
utses efter Karl-Henrik NaIming CM) SaInt dels att en ny ersättare utses. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Karl-Henrik NaIming 

JUSTERARE;/ .. .. 

J?j\J 16 IW 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 107 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL . 
Datum· 

2013-12:'16 

KS 2012/10 

. , . . .:" ',~ . . . ' '. '. :, 

Avsägelse från uppdrag i skolnämnden, direktionen för. 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo,styrelsen för E:ON . 
Mälarkraft Värme AB, fullmäktigeberedningen ··Vision 2030" 
samt i Mälardalsrådet samt val av efterträdare efter Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Sammanfattning 
I skrivelse avsäger sig Karl-Henrik Nanning (M) rubricerade uppdrag. 

Valberedningens muntliga nomineringar: 

Ledmnot tillika vice ordförande i skolnämnden: Caherine Öhrqvist (M). 
Ersättare i skolnämnden, efter Caherine Öhrqvist (M): Carl-Johan 
Torstenson (M). 
Ersättare i direktionen för RäddningstjänstenEll]{öping-Håbo: UlfWinberg 
(M). . 

Ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme AB: Ralph Abrahamsson 
(M). . 
Ledamot i fullmäktigeberedningen "Vision 2030": Carina Lund (M). 
Ledmnot i Mälardalsrådet: Björn Fredriksson (M). 

Beslutsunderlag 

- Skrivelse frånKarl~Henrik Nanning (M) 

- Valnämndens muntliga nomineringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktigebeviljar Karl-Henrik Nanning (M) entledigande från 
följande uppdrag: 
Ledamot och vice ordförande i skolnämnden, 
Ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Ersättare i styrelsen för E:ON Mälarkraft Värme AB, 
Ledamot i fullmäktigeberedningen "Vision 2030", 
Ledamot i Mälardalsrådet. 

2. Fullmäktige utser ersättare efter Karl-Henrik Nanning (M), för 
resterande del av ilmevararide mandatperiod, enligt följande: 
Ledamot tillika vice ordförande i skolnäTImden: Caherine Öhrqvist (M). .. 
Ersättare i skolnämnden,efter Caherine Öhrqvist (M): Carl-Johan . 
Torstenson (M). .. ..... . ... 
Ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo: Ulf 
Winberg (M) . . 

EXPEDIERAD SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNING . 



HAso. 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 107 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2012/10 . 

Ersättare i styrelsen för RON Mälarkraft Vämie AB: Ralph 
Abrahamsson (M). . . 
Ledamot ifullmäktigeberedningen "Vision 2030": Carina Lund(M).· 
Ledamot i Mälardalsrådet: Björn Fredriksson (M). 

Beslutsexpediering 
Berörda verksamheter, enligt ovan, för vissa - kompletterat med 
adressupp gifter 
Walda 
Löne-lKarin Petersson 
Karl-Henrik Nanning 

JUSTERARE .... .: l .. .... . 
$JO 161CJm 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . 
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·HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

·SAM.MANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 20010/113 

Noteringar från aUmänhetens frågestund som genomförs i 
anlutning till dagens sammanträde .. . 

Sammanfattning 
För ca 4,5 år sedan ändrades Gröna Dalenskolan, Bålsta tätort, från F9 till 
F6-skola. Elever i åk 7-9 överfördes till F'uturumskolan samtidigt som 
Läraskolan erhöll lokaler i Gröna Dalenskolan. Nu kommer Läraskolan att 
flytta ut från Gröna Dalenskolan som därmed på nytt, blir en F9-skola. 
Fråga ställs om tidigare förändring från F9 till F6 var bra? 

Christian Nordberg (MP) menar att beslutet att ändra Gröna Dalenskolan . 
frånF9 till F6 sant upplåta lokaler för Läraskolan, var motiverat utifrån den 
då rådande situationen. 

Ett antal av kommunens politiker har tagit del aven föreläsning om 
integration. Fråga ställs om deltagarna sammanställt någon rapport från 
seminariet? Noteras att någon rapport inte föreligger. 

Carina Lund (M) meddelar kunskaperna från seminarier och kurser med 
mera nyttjas i det politiska arbetet. . 

Då inga fler frågor förekom, avslutade ordföranden frågestunden. 

JUSTERARE?/.l· .. n· .. (\ ........ I .. . 
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·HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade parag;rafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 
Datum 

2013~12-16 

2013-12-16, kl. 19.00-20.05, Övergranssalen, kommunhuset, Bålst 

Se bifogad närvaro-, ijänstgörings- och omröstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör . 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Bo Johnson (M) och Eva Staake (S) 

2013-12-16, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 100-101 (vid sammanträdet omedelbart justerade beslut) 

~)z;!tcP~!lfr 
l 

Hrn:
dt 
Qk 

Owe Fröjd (BäP)v 

Eva 8taake (8) 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags. uppsättande 

Förvaringsplats. 
för protokoilet . 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

Protokollet gällande §§ 100-101 är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2013-12-16 

2013-12-18 

Datum för 
anslags nedtagande, 
efter: 

Nårarkiv, kori:nnunkansliet, Håbo kommun . 

~~~ 
Hans Nordstedt .. 

2014-01-09 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista; , §§ 100-101 
Ordinarie ledamöter I Närvaro! Tjänstgörande ersättare 

Agneta HäggIund (S) i· N "I 

PyryNiemi (S) . N . 
Eva Staake (S) N 
lars-Göran Bromander (S) N· 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva HörnstIöm (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger WaJlin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) I F 
Birgitta Green (Båp) I F 

Christian Nordberg (MP) 1 .. ,.1 N Sofie Bergengren (MP) N 
Leif Lindqvist (V) F 
Carina Lund (M) , N 

Lennart Carlsson (M) 'Ii N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
Karl-Henrik Nanning (M) F 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Bo Jolll15on (M) N 
Bengt SkiöJd (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
GuruJla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 

(SD) 1-

Gunilla Gustafsson (S) 

I 
l 

Sven SvanstIöm (Båp) 
Farid Chibout (Båp) 

Björn Fredriksson (M) 

Cluister Liden (M) 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 39 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per Olof1borsbeck (S, 
Gunilla Gustavsson (S), gänstgör 
Sven Olof Dväring (S), e .. 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan BaITefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven SvanstIörn (Båp), tjänstgör 
Farid Chibout (Båp), gänstgör 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP) 
Stefan Wallin (MP) 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) 
Jonas Sällström (V) 

F 

F 
N 
F 
F 
N 
N 

N 
F 

F 
F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 7 

.. 

SAM MAN TRÄD ES PROTOKOLL 
Datum 

·2013-12-16 

Omröstning § 

Ja ! Nej I Avstå 
Omröstning § 

Ja ! Nej I Avstår 

l 
j 

I 

I 
l 

I I 

I 
I I , 

I 
I 

I 

I l 
l 

I 
, , 

I I 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Björn Fredriksson (M), gänstgör 
Christer Liden (M), gänstgör 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Liselotte Grabn Elg (M) 
Ingemar Nordström (M) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Ni1fjord (FP) 
Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

Ersättare Kristderriokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm(KD) 

Ersättare SverigedehlOkraterna 

Omröstning § 

Ja ! Nej I Avstår 

I I , 

I 

I 
Närvaro 

N 
F 
N 
F 

F 
F 

F 
F 

N 
F 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-15 

Kom munfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska ingå i 
personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

Detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastigheterna 
Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

Detaljplan för Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Håbo 
kommun, Uppsala län - antagande 

Beslut om upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun 

Beslut om nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, tillståndsnämnden, 
kommunstyrelsen och allmänt nämndsreglemente 

Beslut om regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
med anledning av ändrad vistelsetid 

Interpellation från Carina Lund (M) och Karl-Henrik N anning (M) ställd till 
PyryNiemi (S), skolnämndens ordförande och Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens ordförande, gällande pågående ombyggnad av 
Västerängsskola Bålsta tätort -----,-.-

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Karl-Henrik 
Nanning(M) 

Avsägelse från uppdrag i skolnämnden, direktionen för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo, styrelsen för E:ON Mälarkraft Värme, fullmäktigeberedningen 
"Vision 2030" samt i Mälardalsrådet samt val av efterträdare efter Karl-Henrik 
Nanning (M) 

Noteringar från allmänhetens frågestund som genomförs i anslutning till 
sammanträdet - bilaga till protokollet 
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Detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av 
fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 mJ!., Håbo komml,.m, Upp
sala län - antagande 

Sammanfattning, 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge fårvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett fårslag till detaljplan får Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Plan
Olmådet omfattarfastighetema Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 
samt Bålsta 3:356 och 1:614. 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivai1de verksamhetsOlmådet 
Björnbro, planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark får industriell verksam
het. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m2 med tillhörande 
körytor för lastbilar är tänkt att upp fåras. Spårfårbindelse ska anordnas till 
det beootliga industrispår som trafikeras av Benders AB. 

Utfonnilingen av detaljplanen stämmer överens med den fårdjupade över
siktsplanen för Bålsta tätOlt 2010. I delma är Olmådet Bjömbro'utpekat som 
ett verksamhetsOlmåde och en ny vägfårbindelse fåreslås från Bjömängsvä
gen söder ut till Viby. Planeringsinriktningen i den fårdjupade översiktspla
nen är att utveckla nya verksanilietsområden så att fler Bålstabor kan få möj
lighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksamhetsOlmåden 
med bra skyltläge utmed E18 och goda logistikfårutsättningar. 

, Detaljplanen har fåregåtts av ett detaljplaneprogram som omfattar hela 
Björnbro verksamhetsOlmåde. Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 63 
att godkänna detaljplaneprograrnmet. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 
MKB:n ger förslag på uppfåljning och åtgärder får att minska miljöpåver
kan. Till antagandet av detaljplanen har ett utkast till särskild sammanställ
ning, enligt MB 6 kap 16 §, tagits fram. Efter antagandet av detaljplanen får 
Kvarter nr 3, Logistik Bålsta kommer en färdig handling att tas fram. Den 
särskilda sammanställningen är en utvärdering av hur miljöfrågor har beak
tats i planarbetet. I san11llanstäl1ningen finns fårslag till vilka åtgärder som 
bör fåljas upp. Ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras, vem 
som har ansvaret får att genomfåra åtgärden och när åtgärden bör vara gjord 
kommer sedan att tas fram. Åtgärdsprogrammet kommer att fokusera på 
buller, natur och dagvatten. 

Detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivning har vmitute på smmåd den 
17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. Inkomna synpunkter ledde till att 
planhandlingama uppdaterades med infonnation från kompletterande utred-

, ningar (bullerutredning Och miljöteknisk rilarkutredning) ochfårdjupad be
,dörrining( c::lag'Vl:lttnets påverkan på Mälaren). Planbeskrivningen genomgick 

'i'6nd~lredaktioneIla änclrillgar och kompletteringar. PIanområdet utökades 
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efter samrådet med en del av befintligt industrispår till Benders AB. Redakt
ionella ändringar av plankartan gjordes för att öka läsbarheten. 
Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen förtydligades och gjorda 
bedömningar värderades utifrån nya uppgifter från kompletterande utred
ningar. 

JUS~E 

Detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivning har varit på granskning den 
9 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013. Inkomna synpunkter har lett 
till att planbeskrivningen uppdateras med en karta som visar vilka rättighet
er (gemensamhetsanläggning, samfälligheter, ledningar) som finns inom och 
i angränsning till planOlmådet. Avsnitten om dagvatten har reviderats för att 
bli tydligare. Redaktionella ändringar har också gjorts. Plrulkartan har upp
daterats så att beteckning för samfälligheter syns. Efter planens antagande 
kOlmner en särskild sammanställning samt ett åtgärdsprogram att upprättas. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kom
mun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Bes luts underlag 

- Plankarta, daterad 2013-11-15 

- Planbeskrivning, daterad 2013-11-15 
- Illustrationskarta, daterad 2013-11-15 

Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-18 
- Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2013-09-23 

Utkast särskild sammanställning, daterad 2013-11-15 
- Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013-11-12, § 144 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25, § 181. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige rultar detaljplanen för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfat
tand e del av fastigheterna Skörby5:1, Lundby 2:1 m.fl., Bålsta tätort, 
enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Fulhnäktige godkännermiljökonsekvensbeskrivning. 

3. Fullmäktige godkänner utkast till särskild srumnanställning enligt 6 kap 
16 § miljöbalken. . 

4. Fullmäktige förklarar beslutet omedelbart justerat. 
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Detaljplan för Glastomten, Bålsta 1 :16 ochdel av Bålsta 1 :614 
m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge rorvaltningen i 

. uppdrag att påbörja programarbete för Glastomten. När den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs strax därpå kunde 
programskedet strykas eftersom planens syfte övelTensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen. 

PIanområdet omfattar fastigheterna Bålsta 1: 16 och 1: 162 samt del av 
fastigheterna Bålsta 1:614, 1:159 och S:7. PIanområdet är i nuläget endast 
bebyggt med en villa och ligger på åsen unned Stockholmsvägen, centralt i 
Bålsta. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen förutom en 
mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om tre till fem våningar 
med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till 
Stockholmsvägen. Strukturen har hämtats från det gmn1a Bålsta där 
bebyggelsen är orienterad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges 
punkthus om högst fem våningar med möjlighet till sutelTängvåning. Ett 
mindre torg medges i det västra hörnet av kvarteret mot korsningen 
StockhohnsvägenfPäronvägen. Torget är i plmlförslaget beläget på allmän 
platsmark och kan tillsammans med den nya bebyggelsen ses som en entre 
till det planerade nya Bålsta centrum. 

Utfoflllningen av detaljplanen stämmer överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 där pianområdet utgör en del av ett 
stÖlTe område med beteckningen boende. Längs· Stockhohnsvägen 
eftersträvas en bebyggelse där handel förekommer tillsalnmmls med boende. 
Företrädesvis i bottenvåningen. 

Detaljplanen har varit ute på smmåden den 12 december 2012 till och med 
23 januari 2013. Detaljplanen har varit utställd den 25 september till och 
med den 23 oktober 2013. Inkomna synpunkter ledde till mindre 
redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kOlmnunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 § Plan- och bygglagen (1987: 1 O). 

Beslutsunderlag 

Plankarta, upprättad 2013-11-01 

Planbeskrivning, upprättad 2013 -11-0 1 
Genomföraildebeskrivning, upprättad 2013-10-28 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3592 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige . 

KF § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-12-16 

KS 2011/125 

- Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-01 

- Planillustration, daterad 2013-06-26 

- Tjänsteslcrivelse 2013-11-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 147 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-25, § 182. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta detaljplanen för Glastomten, Bålsta l: 16 och 
del av Bålsta 1:614 m.fl., Bålsta tätort, enligtS kap 29 § plan- och 

. bygglagen (1987:10). 

2. Fullmäktige förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef - plan- och utvecklingsavdelningen 
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