
C· o 
. i. HABO 

KOMMUN 

KALLELSE 

TILL 
.. 

KOMMUNFULLMAKTIGES 
•• 

SAMMANTRADE 
2013 .. 09 .. 23 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2013-09-11 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: 
Plats: 

Protokollets justering 

Tid: 
Plats: 

Ärenden 

l. Upprop 

Måndagen den 23 september 2013, kl. 19.00 
Övergranssalen, kommnnhuset, Bålsta 

Efter överenskommelse med sekreteraren 
Kommnnkansliet, kommnnhuset, Bålsta 

2. Val av justerare 

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

4. Redovisning av berett medborgarförslag om att imätta naturreservat vid 
Hummeldal/Österkvam, Skokloster 

5. Redovisning av berett medborgarförslag om att stimulera småhusägare till att 
energieffektivisera sina fastigheter med hj älp av lokala hantverkare 

6. Redovisning av berett medborgarförslag om imättande aven hundrastgård inom Bålsta 
tätort 

7. Medborgarförslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på webbplatsen/hemsidan 

8. Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen 
norra till Viksjö, Skokloster 

9. Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad - Måttan-slottet, Skokloster 

10. Medborgarförslag om trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan avfati146 från E 18 
och avfarten till Ekillabadet 

11. Förslag ommarkförsäljning inom området Bjömbro/Logistik Bålsta, del av Lunby 2:1, 
Bålsta tätort 

12. Förslag till kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väppeby 2, org m 769611-3799 

13. Förslag till investeringsbudget för år 201-4 med plan 2015-2016 och budgetstyrprinciper 

14. Redovisning av beredd motion om införande av system med politiska lärlingar, motionär: 
Tomas Alm (FP) 



HÅBO KALLELSE 
Datum 

KOMMUN 2013-09-11 

Kommunstyrelsen 

15. Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 

16. Förslag om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 

17. Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

18. Information om Leader 

19. Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 
Sol 

20. Förslag till dels till justerade valdistrikt och dels till namn på distrikten - inför de 
kommande valen år 2014 

21. Förslag till regler för kulturstipendium i Håbo konnnnn 

22. Redovisning av revisionsrapport - "Granskning av bygglovshantering" 

Owe Fröjd (Båp) 
Ordförande 

Övrigt 
Allmänhetens frågestund kl. 19.00. Förhandlingarna påbörjas direkt efter frågestunden. 
Sannnanträdet direktsänds via kommunens webbplats, www.habo.se 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2013/2 

Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av na-
turreservat i HummeldallÖsterkvarn, Skokloster 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett område vid HummeldaJJÖsterkvarn inrättas 
som naturreservat. Det föreslagna området gränsar mot Mälaren. 

Fullmäktige överlänmade 2013-03-25 fOrslaget till miljö- och tekniJmämn-
den för beredning. 

Av nämndens yttrande över förslaget 2013-05-06, § 50, framgår bland armat 
följande i sammanfattning: 

Det föreslagna området sträcker sig ca l km utmed Skoklosters östra strand-
område från Österkvam i norr till Hummeldal i söder. Hela området omfat-
tas idag av gällande detaljplaner som båda har liknande parkbestämmelser 
för området. 

För den södra delen av området, kommer troligen inte detta planfdrhållande 
att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av området är föremål fdr 
ett nytt förslag till ny exploatering i samband med projektet Skokloster 
Udde etapp 1. För båda omTådena gäller idag av länsstyrelsen beslutat för-
ordnande enligt 113 § gamla byggnadslagen som innebär att all mark som i 
detaljplanen är allmän platsmaFk (vilket parkmark är) inte får privatiseras el-
ler exploateras. 

Om någon av planema ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandsk-yddsbestänunelser med 100 meter från strandlinjen på land och i . 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en plan-
bestämmelse men då måste det fInnas särskilda skäl för det och samtidigt 
ska strandskyddets syfte uppfYllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsarml1aJls med de na-
turmventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan fOr 
Skokloster Sjöstad (upphävd_av regeringen år 2011) samt det allmäm1a in-
tresset för det rörliga friluftslivet i Dlmådet är det inte sannolikt att ett reser-
vat behöver bildas fdr att skydda naturen i området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestän1ll1elser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kommunens natmvårdsplan och i det om-
råde som förslagsställaren anser bör bli naturreservat rums det två utpekade 
Olmåden som klassats S0111 klass III (högt naturvärde). 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

I. 
SIGNAllJR ·UTDRt.,GSaESTYRKt\'II~G Nr 20',3.2238 



HÅBO 
KOMMUN 

KDmmunstyrelsen 

KS § 112 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2013-01-01. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2013/2 

Miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-05-06, § 50 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 89. 

Utskottet tillstyrker nämndens avslagsfcirslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till milj ö- och tekniknänmdens ut-
redning och avslagsförslag, att avslå medborgarförslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDPJ\GSBESTYRKNn~G Nr 2D13.Z239 
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HASO SAMI\~ANTRÄDESPROTOKOLL 

D;;tum 

KOMMUr'.j 2013-05-06 

Miljö- och teknik nämnden 
HAbu KOMMUN 

KOIMJIISlYRaSENS FÖRVAL TNlHG, 
INKOM 

JUSTERARE 

2013 -05- 1 6 
MTN § 50 MTN 2013135 

Medborgarförslag om naturreservat i HummeldallÖsterkvarn 

Sammanfattning 
Ett medborgarförsJag om natulTeservat vid Hummeldali Ö sterkv am har 
remitterats från kommunfullmäktige, 

Området som är markerat på bifogad karta sträcker sig ca 1 lem utmed 
Skoklosters östra strandområde från Österlevarn i nOlT till Hummeldal j 
söder. Hela Olmådet omfattas idag av gällande detaljplaner (Byggnadsplaner 
S2A och S3A) som båda har liknaude parkbestämmelse för detta område_ 

För den södra delen av området, S2A kommer troligen inte detta 
planJörhållande att ändras inom överskådlig tid. Den nOrra delen av området 
är forernåI för ett nytt förslag till nyexploatering i sarnband med projektet 
Sko kloster Udde etapp 1. För båda Olmådena gäller idag av länsstyrelsen 
beslutat förordnande enligt 113§ gamla Byggnadslagen som innebär att all 
mark som i detaljplanen är allmän platsmark (vilket parlallark är) inte får 
privatiseras eller exploateras. 

Om någon av planema ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskydds bestämmelser med 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av· korrnuunen npphävas genom en 
planbestämmelse men då måste det finnas särskilda skäl för det och 
samtidigt ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturvärden som medborgarförslaget anger tillsammans med de 
naturinventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skoklaster Sjöstad (upphävd av regeringen 2011) samt det allmänna 
intresset for rörliga friluftslivet i oIIll-ådet är det inte sannolikt att ett reservat 
behöver bildas för att skydda naturen i. området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfatt.ning av detaljplanebestänunelser. 

Medborgarförslaget hänvisar till kommunens naturvårdspJan och i det 
område som förslagsställaren anser bör bli naturreservat finns det två 
utpekade områden som klassats som klass II! (högt naturvärde ), 

Följande skötseltCirslag finns för områdena i Naturvårdsplanen: 

För det sbilla området: Håll strandområdet la-ing vindskyddet öppet, För 
övrigt bör lövsIwgen i huvudsak lämnas utan åtgärder ochfå utvecklas till 
en lövskogslund. 

För det norra området: De senvv.xna {Niden i branten börji-ihuggas genom 
att granar längre ned i sluttningen avverkas, Granpartiet i nordöst, där 
bombmurklan växer, bör dock sparas. 

3-I oXPEDIERAO 

R<>lN 

JjJl3 lb:lb 

Nr2013.1161 
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!--lABO SAMfJIANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOIY1IY1 u 1\1 2013-05-06 

Miljö- och tekriiknämnden 

JUSI ERI>,RE 

MTN § 50 MTN 2013/35 

Forts ... 

Möjligen bör området kompletteras med en skötselplan sOm reglerar 
områdets förvaltning på ett natnrvårdsriktigt och fliluftslivsmässigt sätt och 
i linje med bur tätolisnära skog nOTIllalt bör skötas. i 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag samt medborgaTförs lag fr-ån kommunfullmäktige, § 3, 
2013-03-25 

Beslut 

L Miljö- och tcklliknärnnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på 
ll1.edborgarförslaget. 

2. MiUö- och teklliknäll1.nden beslutar att föreslå kommunfullmäktige alt 
avslå medborgarförslaget 

Bes lutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen 
KOlmnunfullll1.äktige för beslut 

EXPeDIERAD SIGI"!'nUR UTDRAGS8ESTYRKI~!NG I-J,2.0,3.1161 



Medborgarförslag 
Inrätta naturreservat vid Hummeldalj Österkvarn, Skokloster. 
Ett naturreservat bör inrättas enligt figur 1 nedan söder om Idealbyn i Skoklaster. Gränsen för 
naturreservatet bör dras son den svarta linjen i figuren. 
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Figur 1 Förslag till gräns för nytt naturreservat söqer om idealbyn t Skoklqster. 

Enligt Naturvårdsplanen för Håbo kommun antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-28 är syftet med 
. planen att tillgodose rätt till och behov sv gröna miljöer, bevara och utveckla naturvärdena samt att 
oka kunskapen om och förståelsen förgröna miljCjer. Planeringsinriktningen är att skydda särskilt 
värdefulla naturmiljoer, utveckla naturvärdena, bevara rödlistade after i livskraftig" bestånd och 
hänsyn till naturvärden vid .efterbehandling av täkter. 

Inom föreslaget område för naturreservat vid Hummeldal/ Österkvarn finns 34 arter som ~r 
upptagna som rödlistade enligt Artdatabanken, se bilaga. Området är också ett omtyckt 
rekreationsområde där upptrampade stigar går kors och tvärs genom området Området är därfar 
synnerligelllämpat att skydda med starkare föreskrifter som en naturreservatsbildnihgskulle 
innebära. 

Bålsta 2013-01-01 



Arter upptagna enligt Artdatabankens rödlista (källa: Artportalen) funna i och eller i närheten av 

strandängarna mellan Österkvarn och Hummeldal 

Beteckningen NT = Missgynnad vu = Sårbar 

VU Bombmurkla Sarcosoma globosum 

NT Jättekamskivling Amanita cecilia e 

NT Oxtungssvamp Fistulina hepatica 

VU Almsprängticka fnonotus ulmicola 

VU Alm Ulmus globm 

VU Hymenochaete ulmicala 

NT Svartöra Auriculoria mesenterico 

NT Blek kraterlav Gyalecta flotowii 

NT Brunskaftad blekspik Sc/erophom farinacea 

NT Tallticka Phe/linus pini 

NT Stor aspticka Phe/linus populicola 

VU Prakttagging Steccherinum robustius 

NT Liten blekspik Sc/erophora peroneIIa 

NT Narrtagging Kavinia himantia 

NT Vintertagging frpicodan pendu/us 

NT Spinnfingersvamp Lentaria byssiseda 

NT Veckticka Antrodia pulvinascens 

NT Ullticka Pheiiinus ferrugineo/uscus 

NT Aspborre Trypoph/oeus asperatus 

NT Aspögonbagge Aderus populneus 

NT Trip/ax ru/ipes 

NT Grön aspvedbock Saperda per/orata 

NT Crossocerus cangener 

NT Atomaria diluta 

NT Hålträdsklokrypare Anthrenochernes stellae 



NT Almsplintvivel Magdalis armigera 

NT Margarinotus brunneus 

NT Microrhagus lepidus 

NT Orange rödrock Ampedus nigroflavus 

NT Stekel bock Necydalis major 

NT Grön aspvedbock Saperda perforata 

NT Grönhjon Ca/lidium aeneum 

NT Reliktbock Nothorhina murimta 

NT Gulröd blankbock Obrium cantharinum 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-25 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 3 KS 2013/2 

Medborgarförslag om att inrätta ett naturreservat vid Hummel-
dalIÖsterkvarn, Skokloster 

Sammanfattning 
Föreligger ett medborgarforslag om imättande av ett naturreservat vid 
HununeldallÖsterkvarn, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013 -O l-O l 

- Tjänsteskrivelse 2013-03-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna forslaget till miljö- och tekniknämn-
den, att i s31måd med kommunstyrelsens forvaltning, bereda ärendet. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden (kopia av beslut sanIt skrivelse 2013-01-01) 
Kommunk31lsliets utvecklings chef - for kännedom (kopia av beslut s31nt 
skrivelse 2013-01-01) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING I~r 2013. BBS 



~HÅBO 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen /-

<' kYJMff,? EJ 
KS § 113 KS 2012/57 

Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera små-
husägare att energieffektivisera sina fastigheter" 
Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet aven energieffektiviserings-
kampanj, riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kanlpanj ens två inledande skeenden genom att: 

I. Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenö-
rer samt finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska lemma er-
hålla förmånliga erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att 
minska energianvändandet i bostadshus. 

2. Informera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbju-
danden. 

Kommunstyrelsekansliets beredning 
Inom energirådgivningsområdet samverkar Håbo kommun idag med 27 
kommuner i Stockholmsregionen. Verksamheten samordnas av KSL, 
Kommunförbundet Stockholms län och består av gemensanl telefonrådgiv-
ning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade 
till olika målgmpper. Rådgivningen är både opartisk. och kostnadsfri och 
riktas till invånare, företag och organisationer. 
Håbo kommun bedriver också egna informationsinsatser inom ramen för bi-
draget. För energirådgivningsarbetet erhåller Håbo konmlun stöd frm ener-
gimyndigheten. 

I medborgarforslaget foreslås att Håbo kommun kompletterar sin rådgivande 
roll inom energieffektiviseringsområdet, med att även aktivt forhandla fi'3ln 
och fonnedla energieffek1:iviselingslösningar till småhusägare inom kom-
munen. 

Enligt 2 § i forordningen om bidrag till kommunal energi- och klimatråd-
givning (1997:1322), så ska energi- och klimatTådgivningen organiseras så 
att "opa!iiskhet och frihet fi'm kOlIunersiella intressen ga!·anteras". Detta in-
nebär att bidraget inte far användas vid fmansiering av ett projekt av den ka-
raktären som forslaget foreslår. 

Vidare gör kansliet bedömningen att kompetensen for att driva ett sådant 
proj ekt inte fums att tillgå inom den konnnUllala förvaitningsorganisationen, 
vilket sannolikt innebär ett behov av extem konsulthjälp eller en extern pro-
j ektledare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2DI3.22.:i3 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 113 KS 2012/57 

Kansli menar att ett sådant förfarande inte ligger inom ramen fcir den all-
männa kommunala kompetensen. Det är också tveksamt huruvida ett sådant 
förfarande är fcirenligt med gällande konkurrenslagstiftning. 

Båbo kommun har många andra möjligheter till att påverka och fcirbättra 
energikonsumtionen inom kommunen och minska koldioxidutsläppen. 
Kommunen kan med stöd av plan- och bygglagen samt milj öbalken påverka 
och styra hur markområden får användas och vilka fcirutsättningar som ska 
uppfyllas vid byggnadsprojekt. 

Kommunen kan även i sin långsiktiga samhällsplanering verka för att ändli-
ga resurser utnyttjas på ett förnuftigt sätt och att utnyttjandet av förnybara 
resurser ökar. 

Även inom ramen för det traditionella energirådgivningsarbetet så har 
kommunen möjlighet att genomföra olika kampanjer riktade till allmänhe-
ten. Detta har genomförts bland almat i samband med konnllunens miljö-
vecka. 

För åtgärder för energieffektivisering av småhus, kan fastighetsägaren ge-
nom rot-avdrag och därmed genom viss skattereduktion, sänka kostanden 
för sådal1a åtgärder. 

Kommunstyrelsens gör bedömningen att det är som rådgivande funktion och 
som samhällsplanel'aI'e som Båbo kommun ska ntveckla och bedriva sitt 
energi effektiviserings arbete. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-05-03 
KF beslut § 59 2012-06-11 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Arbetsntskottets förslag till beslnt 2013-08-20, § 90. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens avslagsfcirslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOllUnunfullmäktiges beslnt 

1. Fullmäktige besintar, med hänvisning till redovisadntredning, att avslå 
medborgarförslaget. 

lu, 
EXPEDI:::R.I>,.D SIGt~ATUR UTDRAGSBES1YRKI~ING Nr 2013.2243 
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;-jÄso KOM!vlUN l 
'\,);I"'!JUNSWRELSENS FORVAlTNlNG 

"KOM 

j 2012 -05~ ~ 3 ' 'I 
Me~bOrgarfårSlag o •• ., • .': KS~ ),Oic/n- Rl>l.ru' .' 

Stlmulera smahusagare att energteffektlVlsera sml!fastIghere'F;i'"~lii 5f2t. 
med hjälp av lokala hantverkare. 

Grundtankar 

• Att med hjälp av ett attraktivt ekonomiskt upplägg stimulera privata fastighetsägare att 
radikalt minska energiåtgången med hjälp av ny klimatsmart teknik. 

• Målsättningen är att energieffektiviseringen skall ge en reduktion av energiförbrukningen (och 
däl-med kostnaderna) med mins! 80 % fcir fastighetsägaren. 

• Samordnade inköp och ombyggnationer ger en prisbild som kan gynna både leverantör och 
kund genom att många kunder genomfor ombyggnaden av sin fastighet Sam1idigt. 

• Att skapa nya arbetstillfällen, framförallt inom byggbranschen. 

• Håbo ko=uns roll blir som katalysator och samordnare. 

Bakgrund 

Riksdagens miljömål 

Riksdagen fattade i april 1999 beslut om att anta 15 st. nationella miljökvalitetsmål, ,vilka i sin tur är 
uppdelade i 72 st. nationella delm!.L 

Ett av dessa miljökvalitetsmållyder "God bebyggd miljö" och omfattar bl. a. direktiv Icring 
energianvändningen IlLm. i byggnader. 

Den totala energianvändningen per uppvämui areaen],et i bostäder och lokaler minskar. Minskningell 
bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 ijörhållande till användningen 1995. Till 
år 2020 ska beroendet av fossila bränslenftir energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, 
samtidigt som andelen jörirybar energi ökar kontinuerligt. 

Fossilbränslefr; kommun tif12050 

Konununfullmäktige tog 2008-06-16 beslut om att Habo ko=un skall vara fossilbränslem till 2050. 
En energieffektiviseringsstrategi finns fram1agen, men denna omfattar enbart den offentliga sektorn, 
inte den privata. 

N IilägesanaJys 

I Håbo ko=un byggdes under perioden 1968 - 1979 omlcring 2700 lägenheter, vilket idag utgör 
omlcring 1/3 av det totala bostadsbeståndet i ko=unen. Dessa bostäder har uppvännningssystem som 
i huvudsak av utgörs av direktverkande el. Fördelen med detta system var då främst låga 
investeringskostnader och enkel installation. I och med ökade elpriser så är direktverkande el idag en 
dyr och oflexibel lösning, både för fastighetsägaren och miljön. Uppvärmningskostnaden för ett 
elvärmt småhus på 125 ffi' ligger idag på ca. 25 000 :-/är. 

1/ 



Räbo kommun ingår i "Energirådgivningen", ett samarbete mellan 27 kommuner i 
Stockholmsregionen och som servar 1,8 miljoner invånare med energiråd. Denna tjänst är kostnadsfri 
och fInansieras av statliga bidrag via Energimyndigheten. Energirådgivningen omfattar opartisk 
telefonsupport samt informations- och utbildringsverksamhet riktad till särskilda målgrupper. 
Däremot omfattar inte tjänsten hembesök eller utförandet av beräkningar för dimensionering av 
installationer. 

Antalet småföretagare skrivna i Räbo är stort och många av dem är mer eller mindre knutna till 
byggbranschen. 

Det finns idag på marknaden en stor mängd olika typer av klirnatsmarta uppvämmingssystem, 
exempelvis uppbyggda på pellets (pelletsbrännare eller pelletskarnin), vedeldning (braskamin eller 
vedpanna), fjärrvärme (finns tillgång till genom E.ON: s nät i delar av Bålsta), bergvärmepumpar, 
luft/luftvännepumpar, frånluftsvännepumpar, luftlvattenvärmepumpar och soliängare. För vattenburna 
värmesystem kan installation aven ackumulatortank vara nödvändig. 

I syfte att minimera värmeläckaget så behöver ett klirnatskal skapas, d.v.s. husets väggar och tak 
tilläggsisoleras och rätt typ av fdnster installeras. 

Med bo rgarfö rslag 

Energieffektiviseringskampanj en bland Råbo kommuns fastighetsägare föreslås vara driven i 
projektfoIDl och omfatta fyra steg. Räbo kommun är inblandad i de två första stegen. 

STEG 1 

1 1.----71 Bank'r 1 Håbo kommun -
~ --2> 1 Bygg", 1 

1 WS·monlör,r I 

STEG 2 STEG 3 

Bank,r 9 I Byggare F<lstighetsegOlr~ 
WS~moni6rer I Håbo kDmmunl-----:?>1 Fastighe1sa~are I 

Steg 1: Räbo ko=un kontaktar banker, byggfåretag och VYS-företag för att efterhöra om intresse 
finns att medverka. I fårsta hand sker kontakter med företag knutna till Häbo kommun, men räcker 
inte dessa resurser till eller att intresse att medverka saknas, så borde även foretag från närliggande 
kommuner kunna komma ifråga. 

Ett bostadsområde (omfattande enskilda småhus, parhus, kedjehus eUer radhus) väljs ut och som 
projektet omfattar. Tillsammans med berörda fdretag tas ett grrrndkoncept fram och som omfattar 
beräkningar får vad en ombyggnad aven enskild fastighet beräknas kosta i form av tilläggsisolering 
av väggar och tak, byte till rätt typ av fönster samt byte till ett klimatsmart uppvärmningssystem. 
Förslagsvis tas även ett tilläggskoncept fram och som omfattar egenproduktion avel för eget 
bruk/avsalu t.ex. i form av solpaneler som placeras på tomt eller samfälld mark. 
Använd gärna tjänsten "Energirådgivning" for att utvärdera vad som passar bäst för det utvalda 
bostadsorrrrådet. Eventuellt behöver berörda entreprenörer utbildas i hur man bygger energieffektivt, 
vilket skulle kunna ordnas av Rabo komlnun men bekostas av entreprenören själv. 

Genom att projektet vänder sig till flera fastighetsägare i samma veva med samma/likartat 
uppvämrningssystem och planlösning så kan fastighetsägarna erhålla massrabatter både avseende 
material- och arbetskostnader. Om.exempelvis 100 st. fastighetsägare i samma område väljer att anta 
det föreslagna konceptet så skulle var och en av fastighetsägarna kunna erhålla exempelvis 30 % rabatt 
av grundpriset, om 50 st. fastighetsägare tackar ja så erhåller dessa 20 % rabatt på grundpriset etc. 

.... 5' .. 
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Bankens roll i projektet är att njälpa till med finansieringen av ombyggnaden, Omfattar projektet en 
stor mängd fastighetsägare så borde möjligheten fInnas for ränterabatter. 

Steg 2: Håbo ko=un kontaktar (per telefon eller missiv) fastighetsägare, småhusägare, 
samfa.llighetsroreningar och bostarlsrättsfcireningar. bformationsmötelinformationsmöten hålls och 
diir konceptet presenteras. 

Steg 3: Kontrakt skrivs mellan leverantör och kund 

Steg 4: Genomfcirande 

Ett beräkningsexempel 

Ett fristående nus med en boym 125 m' ocn med en ärlig uppvärmningskostnad på 25 000 :-. 

Uppskattad återbetalningstid får gj ord investering = 17 år. Därtill kommer fcirdelama att 
fastighetsvärdet ökat kraftigt och att huset (om det är i dåligt skick) ändå måste ha genomgått 
renovering inom ramen ror återbetalningstiden (17 är). 

Låt oss anta at! den totala kostnaden fcir energieffektiviseringen hamnar på grundpriset 1 000000 :-
men att man varit 100 st. fastighetsägare och att den totala kostnaden istället hamnat på 700000 :-. 
Av dessa kostnader utgjorde fårslagsvis 400 000 :- av materialkostnader och 300 000 :- av 
arbetskostnader. Tack vare det s,k, ROT -avdraget så kan kunden dra av 50 % av arbetskostnaden på 
deklarationen, 

Total kostnad ror energieffektiviseringen av fastigheten blir därmed 550 000 !-. 

Elpriset ligger idag (2012) på 1 :-IKWh. Om l7 år (2029) ligger (gissningsvis) energipriset på 
2 :-!KWh, vilket gör att den årliga uppvärmningskostnaden då ligger på 50 000 :-/år. 

Den genomsnittliga uppvärmningskostnaden ror fastighetsägaren ko=er att ligga på 37 500 :-Iår 
under perioden 2012 - 2029, 

Om fastighetsägaren valt att energieffektivisera fastigheten (2012) så ko=er energikostnaden att 
sjunka från beräknade genomsnittssiffran 37 500 :- till 7000 :- under perioden 2012 - 2029. 
Fastighetsägaren ijänar således 31 500 :-Iär i lägre uppvärmningskostnader, vilket blir 535 500 :- inom 
ramen för 17 år. 

Ij 



HÅBO' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTER.A.RE 

KF § 59 KS 2012/57 

Medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffek-
tivisera sina bostadshus 

Sam manfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet aven ellergieffektiviserillgs-
kampanj, riktad till småhnsägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenörer samt 
finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska knnna erhålla fömlånliga 
erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder for att minska energianvändan-
det i bostadshus. 

Infonnera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbjudanden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-05-03 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen, för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Stabschef, kommunstyrelsens förvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESIYRKNING Nr2012.1941 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013c09-02 

KS 2012/35 

Redovisning av beredningen av medborgariörslag om inrättan-
de aven hundrastgård inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarfOrslag med önskemål om att an-
lägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009 och det 
tredj e inkom i december 2011. Fullmäktige har överlämnat de tre förslagen 
till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Nämnden redovisar i sin senaste behandling av iirendet 2013-05-06, § 48, att 
15 O 000 kr är reserverad i nämndens budget fOr år 2013 för att ordna en 
stängslad rastgård, tillsanunan med viss kringutrustning. Om rastgården 
uppförs på en yta mellan Gröna Dalenskolan och koloniOlmådet, tillkommer 
en årlig driftkostnad för anläggnmgen på ca 45 000 kr. Under ärendets be-
redning har fråga aktualiserats om anläggningens drift skulle kunna utföras 
aven ideell förening, något som konununstyrelsen och milj ö- och teknik-
nämnden uppmärksammats. 

Nämnden beslutsI vid samma tillfålle att närmlden ger förvaltningen i upp-
drag att uppföra en hundrastgård på nämnd plats, Ullder fömtsättning att en 
fcirening bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 79 
Medborgarfcirslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 82 
Medborgarfcirslag behandlat av fullmäktige 2011-12-19, § 138 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-10-01, § 92 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-08-07 
Arbetsutskottets fcirslag till beslut 2013-08-20, § 91. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

/'5. 
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~ HÅBO 

KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 KS 2012/35 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiga 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet 
aven hundrastgård genom att uppdra till miljö- och tekniknämnden att 
uppföra en h\llldrastgård i enlighet med nämndens redovisning 
2013-05-06, § 48. Detta förutsatt att en fårening bildas får skötsel av an-
läggningen. 

JUSTERARE 

{//!6 
EXPEDIER.A.D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2D13.224-4 
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HABO 
KOMMUI\I 

~. ,_o. _~ _'.-__ .-:._':'~. _. 

SAMfIIi.ii.NiRÄDESPROTOi<OLL 
Datum 

2013-05-06 

Miljö- och tekniknämnden HAbO KOMMUN 
KO/,MJIISTYRELSE/iS FöRVN-11ll/1G 

INKOM 

JUStERARE 

MTN § 48 MiN 2009/36 2013 -05- 1 6 
J(S[H; RoJN 

Redovisning av uppdrag om hundrastgårdar 

Sammanfattning 

c!-DI?-/)r IoZD13, [1/13 

Vid milj ö- och tekniknänmdens sammanträde 2012-02-20, MIN § 17, 
beslutades att uppförande av h1.Dldrastgårdar skulle behandlas i samband 
med arbetet med drift- och investeringsbudget 2013. När investeringshudget 
för 2013 fastslogs avsattes 150000 la för ändamålet. 

Gatuavdelningen bar i början av året varit i kontakt med en av de personer 
som inkommit med medborgarförslag om hundrastgårdar, , för 
att diskutera placering och utfonnning samt eventuell föreningsdrift 

 har genom sitt kontaktnät och facebookgmppen '1-Iundpadcer i 
Håbo kommun" baft en dialog med intresserade hundägare. 

Den placering som överenskommits är mellan Gröna Dalen skolan och 
kolonilotterna, ner mot diket. Där rastar redan idag många hundägare sina 
hundar och det ligger avskilt från bostäder. Däremot har ingen förening för 
drift ocb underhåll kunnat bildas. Detta llmebär att gatuavdelningen får ta på 
sig framtida kostnader för drift och underhåll om cirka 45 000 kr/år. 

Lars-Göran Bromander (S) anser att en hundrastgård inte kan uppföras om 
det inte fInns någon förening som kan ta band om driften av dClma och 
föreslår att det ska framgå av beslutet. Förslaget får stöd av övriga nämnden. 

Beslutsunderlag 
Beslut milj ö- och tekniknärnnden, MIN § 17,2012-02-20 

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-19 

Beslut 

I. Miljö- och teknikn.ämnden besIntar att godkänrla förvaltningens 
redovi sning. 

2. Miljö- och tekniknämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppföra en 
hundrastgård i enlighet med förslaget, under förutsättning att en förening 
först bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsexpediering 
Gatuavdelningen 
Kommunfullmäktige för kännedom 

I EXPEDIERAD SIG.""ATLJR Nr2013.'jS] 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUI\I 
DatlJOl 

2012-10-01 

Miljö- och !eknfknämnden 2012 -10- O l) 

JUSTERARE 

, 

MTN § 92 MTN 2009/36 I KS [);v 

'ic rt..h,s 

Hundrastgårdar, extern finansiering - återrapportering av 
medbDrgarförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut § 71/2012 återremitterat ärendet om 
hundrastgårdar till miljö- och teknilmämnden for undersökning avelctem 
finansiering av investering och drift av hundrastgårdar. 

, 

Det firms ingen självklar kontaktperson bland de som skickat in 
medborgarförslag och bland intressenterna [mIlS många skilda meningar om 
hur en hundrastgård ska utfornlas och vad man ska få göra där och inte. 

Förvaltningen korumer att söka kontakt med ett antal personer under hösten 
för att höra om det finns intresse för 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 för hur man ska agera i 
ett sådant fall. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen § 71/2012, daterad 2012-04-10 

- Tjänsteskrivelse, 2012-09-12 

Beslut 

1. ]v1iljö- och tekniknämnden godkärmer återrapporteringen och 
överlämnar beslutet till kDmmunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
KommunstyTelsen 
Gatuavdelningen 

I EXPEDIERAD 

I 

l'i, 

!<og.nr 

I '1J!12- .2-1&q 

I~r 2012,Z3E9 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
DatLlm 

2012-02-20 HAso i(OMfv1UN 
f'~'Gi~;l,fUN.STYRELSEN_S F(JRVALrNlN-G 

INKOM Miljö- och teknikMmnden 

MTN § 17 MTN 2009/36 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 
Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarf'årslag 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 miljö- och tekniknämndens beslut for medborgfu-förslaget från  
och  fick förvaltningen uppdraget att undersöka 
möj ligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom ko=unen. 

Det andra medborgarförslaget från  har inte behandlats i miljö-
och tekniknänmden utan ko=unfullmälC-cige beslutade att direkt överlämna 
förslaget till miljö- och tekniknämnden för att ingå i förvaltningens uppdrag 
enligt ovan. 

Det tredj e medborgarfårslaget behandlades i KF i december 2011. KF 
beslutade att överlämna förslaget till M'IN för beredning. Ärendet har ännu 
inte behandlats i M'IN. 

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

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

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

Hundrastgårdar fyller många vik-tiga funktioner. Hundarna kan få springa 
fritt utan att ägarna behöver känna sig oroliga för att de ska störa andra 
medborgare eller att de ska springa bort. En hundrastg'ard är dessutom en 
mötesplats fdr människor och fyller en viktig social funl.-tion. Före beslut 
om placering av hundrastgård bör närboendes åsikter inhämtas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-13 

Forts. 

20. 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄ-DESPROTOKOLL 
Datum 
20'12-04-10 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 71 KS 2012/35 

Aterrapportering av medborgarförslag om hundrastgårdar 
Sammanfattning 
Under perioden 2009-2011 inlänmades tre medborgarförslag om uppförande 
av hundrastgårdar. 

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

Kommunstvrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att ärendet åtelTell1.itteras till miljö- och tekniknänmden för under-
sökning av möjlighet till extem fmansiering och drift av hundrastgårdar. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras idag eller åtelTemitteras, konstaterar 
ordföranden att styrelsen beslutar att återremittera ärendet till miljö- och 
tekniknänmden. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att åtelTemittera ärendet till miljö- och tekniknärnn-
den för undersökning av möjlighet till extern fmansieling av investering 
och drift av hundrastgårdar. 

Bes lutsex:pediering 
Miljö- och tekniknänmden 

EXPEDIERAD SIGI~."'.TU~ UTDRAGSBESTYRKNING I~r 2012 i2SS 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 17 

Fortsättning från föregående sida 

Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-20 

MTN 2009136 

l. Uppfdrande av hundrastgårdar behandlas i samband med arbetet med 
drift- och investeringsbudget 2013. 

2. Godkänna förvaltningens svar på medborgarfOrslagen och dänned anse 
förslagen besvarade. 

3. Överlänina svar på medborgarfdrslagen till kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

~I 
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MEDBORGARFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 

Ankarn Håbo korn~TIl~~1~ 
Ko m m uristyre t(.',(~-n 

''>'j ", 'J j 
" __ ,,_,, __ ~_ _'" _____ 1 

Ar.-rnde Dililrir'!r: JP;,"'Hist, Hidnr: 1 ,;:Qoq I :LL?oOq" 1 ' 
l tl7~fJC II<:oPialril:--",-~~~··-~~",~--j, L---_____________ __ J 

Vi hundägare boende i Västerängen önskar att Håbo kommun kan hjälpa oss med att anordna en hundrastgård i 
området. Förslagsvis på grönområdet bakom den lokala återvinningsstationen eDer något annatI för ändamålet 
lämpligt ställe, i området. 
Detta för att våra hundar skall ha någonstans att springa fiitt utan att det vilda djurlivet kommer till skada, 
exempelvis på våren, då många djur far smått. För att inte tala om alla motionärer, cyklister och små barn som 
kanske ar rädda för hundar. 

Förslagsställare: 
 

 

  
Bifoga~ lista på alla hundägare som stöder detta förslag, 

Bålsta 081211 

22 



Bålsta 2009-07-29 

Ankom Håbo kommun 
Kommllnstyrelsen 

2009 -08- j 7 
Mec!borgarmotiol1 

~0'j2 I~x~ ,.,//jfJ9 . -'43 . )v 

Uppförande av inhägnad hundrastplats ~tiII: I Kop;.llI!, 

Jag är en nybliven hundägare boende i lägenhet i centrala delen av Bålsta och saknar alt det inte 
finns någon inhägnad hundl"astplats inom gångavstånd där jag kan ge min möjlighet att springa fritt 
under uppsikt och tillfälle att få leka med andra hundar under trygga former. 

För att se efter om det var fler hundägare än jag som kände ett behov aven hundrastplats 
upprättade jag en namnlista och satte upp på Arken Zoo i Båls!a centrum och på Bålsta Zoo i Gamla 
Bålsta. Det blev ett antal namnunderskrifter på dessa. 

Bra alternativ skulle vara att kunna ordna två olika typer aV hundrastplats. En inhägnad på en äng en 
annan i ett skogspal1i, då finns det en variation att välja på för hundägarna kan släppa sina hundar. 

Förslag på platser av mig och andra hundägare som jag har pratat med är kryssade på bifogad Bålsta 
karta. 

Ex; 

Ängen vid sidan 0111 Gröna dalen skolan. Gärna placerad så någon av de små kullarna kan ingå, 
roligare spring och rek yta. 

Ett skogsparti ovanför pendeltåpstationen. 

Västerängen, en del av gräsytan mellan skogsdelen ocll villorna. 

Västerängen ett skogsparti ovanför villorna. 

Bilagor: Bålsta karta, Underlag namnunderskrifter 

zy 



Page 1 of 1 

Från: 

Skickat: den 5 december 2011 13:49 

Till: Kommun 

Ämne: Medborgarförslag 

Jag är hundägare och har traffat mSnga andra hundägare. 

Och vaje gSng kommer fr§gan varför inte kommunen gör ett par stora inhängnade rast- och lekgårdar för 
hundar. Hundägare är beredda på att kanske ta bilen till hundgården för att hunden ska få leka. 

Många människor är rädda för hundar vare sig det är en liten eller stor hund, man blir utskälld om man 
har hunden lös och det spelar ingen roll hur bra kontroll man har över hunden. Dessutom behöver man 
inte oroa Sig över att det dyker upp harar, rådjur etc som hundarna kan jaga. 

Det behöver inte vara n!lgon märkvärdigt med rastgårdarna bara att de är inhägnade och att det sitter 
latriner ev något bord där hundägarna kan sitta medans hundarna leker. 

100 x 100 m ska väl gå att ordna på ett par ställen I bålsta?????? 

Mvh 

-12-05 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2011-12-19 

Kommunfullmaktige 

JUSTERARE 

KF § 138 KS 2011/199 

Medborgarförslag om ordnandet av stora inhägnade rast- och lek-
gårdar för hundar 
Av förslaget framgår följande i sin helhet: "Jag är hWldägare och har träffat 
många andra hW1dägare. Och varje gång kommer frågan varför inte kom-
mW1en gör ett par stora inhägnade rast- och lekgårdar för hW1dar. Hundägare 
är beredda på att kanske ta bilen till hundgården fdr att hWlden ska få leka. 

Många människor är rädda för hundar vare sig det är en liten eller stor hW1d, 
man blir utskälld om man har hW1den lös och det spelar ingen roll hur bra 
kontroll man har över hW1den. Dessutom behöver man inte oroa sig över att 
det dyker upp harar, rådjur etc S0111 hnndarna kan jaga. 

Det behöver inte vara någon märkvärdigt med rastgårdarna bara att de är in-
hägnade och att det sitter latriner ev något bord där hW1dägarna kan sitta 
medan hundarna leker. 

100 x 100 m ska väl gå att ordna på ett par ställen i Bålsta ?" 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterad 2011-12-05 

- Tjänsteskrivelse 2011-12-07. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fnllmäktige beslutar att överlänma förslaget till miljö- och tekniknämn-
den för beredning. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr2011.3'147 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 82 KS 2009/93 

Medborgarmotion om att uppföra flera inhägnade hundrast-
platser inom Bålsta; förslagsställare: Bålsta 

Följande medborgarfcirslag föreligger: "Jag är en nybliven hundägare boen-
de i lägenhet i centrala delen av Bålsta och saknar att det inte fInns någon 
inhägnad hundrastplats inom gångavstånd där jag kan ge min hUl1d möjlig-
het att springa fritt Ul1der uppsikt och tilWille att få leka med andra hUl1dar 
under trygga former. För att se efter om det var fler hundägare änjag som 
kände ett behov aven hundrastplats upprättade j ag en namnlista och satte 
upp på Arken Zoo i Bålsta centrUln och på Bålsta Zoo i Gamla Bålsta, Det 
blev ett antal namnunderskrifter på dessa, Bra alternativ skulle vara att kun-
na ordna två olika typer av hundrastplats, En inhägnad på en äng och en an-
nan i ett skogsparti, då fInns det en variation att välja på för hundägarna där 
dom kan släppa sina hundar, Förslag på platser av mig och andra hundägare 
somjag har pratat med är kryssade på bifogad karta över Bålsta. Exempel: 

• Ängen vid sidan om Gröna dalen skolan. Gärna placerad så någon av de 
små kullarna kan ingå, roligare spring och lek yta. 

• Ett skogsparti ovanför pendeltågsstationen. 

• Västerär1gen, en del av gräsytan mellan skogsd~len och villorna. 

• Västerär1gen ett skogsparti ovanför villorna." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2009-07-29 från , Bålsta med kmta och 
nanmunderskrifter. 
Tjär1steskrivelse 2009-08-14. 

Kommunkansliets kommentar: 

Fullmäktige har att i ett annat ärende att ta ställning till ett medborgarförslag 
med liknade fi"mnställning som detta förslag. Eftersom det tidigare förslaget 
är' berett och milj ö- och tekniknärm1den uppdragit till förvaltningen att Ul1-
dersöka möjligheten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen 
bör någon ytterligare beredning av föreliggande förslag inte genomföras. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.278<1 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 82 KS 2009/93 

(fOltS.) 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till milj ö- och 
tekniknänU1den för att ingå i förvaltningens undersökning av möjlighe-
ten att uppföra ett antal hundrastgårdar inom kommunen. 

2. Fullmäktige uppmanar milj ö- och tekniknälllilde att meddela förslags-
ställaren nänmdens slutgiltiga ställningstagande i sakfrågan. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teklliknänmden (kopia av dels beslut sanlt dels medborgarför-
slag) 
Förslagsställaren 

3/ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.2784 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2009-02-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 7 KS 2009/2 

Medborgarförslag om att anordna en hundrastgård inom Väs-
terängsområdet, Bålsta tätort, förslagsställare: 

 Bålsta 
Av fdrslaget framgår foljal1de: "Vi hundägare boende i VästeräIlgen önskar 
att Håbo kOlnmun kan hjälpa oss med att anordna en hundrastgård i omTå-
det. Förslagsvis på grönområdet bakom den lokala återvinrungsstationen el-
ler något armat, for äIldamålet lämpligt ställe, i Olmådet. 

Detta for att våra hundar skall ha någonstans att springa fritt utan att det vil-
da djurlivet kommer till skada, exempelvis på våTen, då många djur får 
smått. För att inte tala om alla motionärer, cyklister och små bam som kan-
ske är rädda för hundar." 

Beslutsunderlag 
MedborgaTfcirslag 2008-12-11. 

- TjäIlsteskrivelse 2009-02-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överläIlma förslaget till miljö- och tekniknäIlm-
den for beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknäIlmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2009.616 



1 (1 ) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-10 

Vår beteckning 
KS2013/101 nr 2013.2494 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans. nordstedt@habo.se 

Medborgarförslag om införande ave-legitimation för alla tjäns-
ter på kommunens webbplats/hemsida 
Sammanfattning 
Föreligger förslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på kommu-
nens webbplats/hemsida som anmälan till förskola, ansökan om bygglov 
med flera ansökningar och tillstånd. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2013-08-30. 

Kommunkansliets förslag till beslnt: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kOllnnunstyrelsen för 
beredning. 

33 



HAso 
KOMMUN 

Namn, adressuppgifter mm 
Förnamn 
Efternamn 
Folkbokföringsadress 
Postnummer 
Ort 
Telefon 
Mobiltelefon 
E-postadress 
Follkbokförd i Håbo 
Rer förslagsställare 

Förslag 
Formulera förslaget 

Milt förslag är enkelt: 

Blankettnamn 

 
 

 
 

 

Ja 
Nej 

HAso KOMMUN 
KOI.MJNSTYIaSENS FClRYAL TNING 

INKDI.I 

2013 -08- 3 O 
IlS Qn' Ra;i.nr 

;10 13!t O ( I :2..0/3. :2'3ib 

Inför E-legitimation för alla tjänster på hemsidan (exempelvis köanmälan till förskola, 
omplaceringsanmälan till annan kö eller förskola, ansöka om bygg lov, ansöka om bormingstillstånd 
ex. för bergvärme, ansöka om andra tillstånd osv.) Undrar varför Ni inte har infört det redan? 
Skatfeverket har ju kört det hur länge som helst.~ ~. 

Medelålders alt mao ska behövaskriva ut, fylla i och posta brevet med snigelpost. Dessutom blir det 
mycket mer miljövänligare! Och Håbo kommun vill väl inte vara sämre än någon annan kommun? 

Certifikat 
Certifikatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du' medger att informationen du lämnar 
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och-
rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 



1 (1 ) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-08-15 

Vår beteckning 
KS2013J93 nr 2013.2253 

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

Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cy-
kelleden från Söderskogen norra till Viksjö 
Sammanfattning 
Föreligger förslag om att en fortsättning ordnas på gång och cykelvägen från 
Söderskogen nOlTa till Viksjö, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 



Namn, adressuppgifter mm 
Förnamn 
Efternamn 
Folkbokföringsadress 
Postnummer 
Ort 
Telefon 
Epostadress 
Follkbokförd i Habo 
Rer förslagsställare 

Förslag 
Formulera förslaget 

Gång· och cykelväg 

 
 

 

Ja 
Nej 

Blankettnamn 

I takt med a11 befolkningen har ökat I Skokloster så har även trafiken på Slo11sskogsleden ökat 
Redan vid infanen mot Slotts· och Söderskogen vid Viksjö i Häggeby startar fordonsracet 
Raksträckan från Bonnkroken uppför Må11abacken är rena accelerationssträckan och sedan år bil· 
och molorcykelracet igång genom kurvorna på Slo11sskogsleden. För ait skydda de som vågar sig ut 
och gä eller cykla på den vägen behövs en fonsättning på gång· och cykelleden frän Söderskogen 
norra till Viksjö. 

Mitt medborgariörslag: En fonsattnlng pä gäng· och cykelleden från Söderskogen norra till Viksjö. 

Certifikat 
Certifikatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och' 
rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 

3b 



1 (1) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-08-15 

Vår beteckning 
KS2013/92 nr 2013.2255 

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

Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad - Måttan-
slottet, Skokloster 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att det ordnas en strandpromenad av Upplandsle-
dens sträckning mellan Måttan i Häggeby till slottet i Skokloster samt att 
bänkar med mera placeras nt efter sträckan. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag. 

Kommnnkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 



Namn. adressuppgifler mm 
Förnamn 
Efternamn 
Folkbokföringsadress 
Postnummer 
Ort 
Telefon 
E-pos/adress 
Follkbokförd i Håbo 
Fler förslagsställare 

Förslag 
Formulera förslaget 

Var finns strandpromenaderna? 

 
 

 

 

Ja 
Nej 

Blankettnamn 

Det talas och skrivs så mycket om hur många mil stränder det finns i Håbo kommun. Men var är 
strandpromenaderna? Det finns ingen strandpromenad med bänkar, papperskorgar och toaletter. 
Varför? I Skokloster, som är kärnan i kornmunen sommartid, finns delar av Upplandsleden. Tänk om 
sträckningen mellan Måttan i Häggeby och slottet i Skokloster kunde iordningställas så att det går 
att promenera och cykla där. Att det placeras ut bänkar, papperskorgar, toaletter och ett par 
bivacker längs stranden. Finner ingen vits med att nämna hur många mil stränder det finns i 
kommunen om det inte går att komma ner till vattnet och få njuta av delar av alla mil stränder. 

Mitt medborgarförslag: Gör en strandpromenad av Upplandsledens sträckning mellan Måttan i 
Häggeby till slottet i Skokloster. Att det placeras ut bänkar, papperskorgar, toaletter och ett par 
bivacker längs stranden. 
Certifikat 

CertifIkatutgivare 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar 
får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och 
rättelser. 

Blanketten är elektroniskt signerad 



1 (1 ) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-11 

Vår beteckning 
KS2013/104 nr 2013.2498 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans. nordstedt@habo.se 

/J~ ID 

Medborgarförlag om trafikförhållanden efter Enköpingsvägen, 
avfarten 146 från E 18 fram till avfarten till Ekillabadet 
Sammanfattning 
I förslaget påpekas ett antal trafikförhållanden som hastighetsöverskridan-
den, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter vägavsnittet med mera. Förslag 
på åtgärder redovisas som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskanle-
ror, asfaltering av gäng- och cykelväg, trafikövervakning med mera. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2013-09-05. 

Konununkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till konununstyrelsen för 
beredning. 



2013 -09- 09 
KS Dnl RegN 

il j I,j~ 

Häbo kommun ) Länsstyrelsen i Uppsala Län 

Centimnleden l 

746 80 Billst" 751 86 Uppsala 

Polisen i Uppsala Län Trafikverket 

Svartbäcksg. 49 Box 3007 

75003 Uppsah 781 891~orliinge 

Avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen från korsning 
146 på E18 mot Skoklosier och fram till korsning Ekillabadet 

Det har i ett flertal tidigare skrivelser och mail under eil lli.ngtc tid (5-10 år) påpekats till 
samtliga adresserade myndigheter den stora potentiella olycksrisken lli.ngs derula vägsträcka. 
Trots det!:'" har millllnala förebyggande åtgärder genomföreS. 

Vägsträckan är mycket ttafikerad med livligt ttafikerade avfarter till: 

ijI fritidsområdet K.varllkojall 111ed fridluftsakti:viteter, lUOtiOllSSpir satnt teknikbacke. 

& ett flert,) boende vid avfart till Kvmnlwjan. I dessa vi.lho11lråden bor ett stort antal 
barn/ungdomar som skall transporteras till skoh/förskoh etc. 

@ Yttergrans kyrka. 

@ Ekillab.det 

Längs denna vägstliicka kan man identifiera ett antal mycket stota olycksrisker: 

o Höga hastigheter för flertalet av de fordon som passerat. I många fall extremt höga 
hastigheter och bakbjulskörning på motorcykel även detta i hög hastighet. Aven tung 
ttafik som bussar i linjetrafik och hstbilar håller generellt höga hastigheter. 

G Livlig trafik till och frånftitidsontrådet Kvamkojan med tillllötande trafik fl"ån 
v-ilIaou1tåden. 

" Skolskjuts av bam och ungdomar pa fOr- och eftenniddag från flera phtse! efter 
vägstliickan. Frk!1 minst en hållplats åker bam med hörsehledsättning. 

@ Busshållplatser där man lnåste korsa vägen [ör att kotnn1a till hållplats 1110t Bålsta 
centrw.n 1rilket är den ,,~anligaste åkriktningen. Hastigheterna göt kOl:sningen av vägen 
direkt livsfailig. 

o Kmsande trafik vid Yttergr&'1s kyrka och vid Ekilhbadet med skymd siltt. 

[O 



o Cykeltrafik på vågen rIats att cykelbana delvis finns, Detta troligen beroende av -att 
cykelbanan inte är asfalterad och inte dragen hela vägen över E18 för att anslut.a till 
befintlig cykelbana, 

f,p C-ångtrafik från Ekillabadet på stora v-ägen förekommer !egeln1ässigt då oftast av 
ungdomar efter fest vid Ekillabadet, 

.. Tung trafik till och från grustag, 

Polisen haJ' genomfört hastighetskontroller med resultat, efter -cad ,~hox fått uppgift om, som 
visar höga hastigheter på -cägsträckan, 

Trots de uppenbara riskerna på vägsträckan upplever ett flertal boende att inget hände.r för att 
förbättra situationen, Vi anser nu att adresserade myndigheter/kommun gemensamt bör ta tag 
i frågan och se till så att situationen förbättras. Något m.åste göras L"f1llan en olycka sket d.v.s. se 
till att arbeta ptoaktivt för att rädda liv och undvika skador. 

De åtgärder som borde genomföras för att förbättra situationen är: 

e Sänka hastigheten f tån korsning innan Grans Gård till Ekilla badet till 60 Km/tim eller 
lligre, 

e Se till att underlätta för korsande gående till busshållphtser vid Grans Gård och vid 
Yttergrans kyrka eventuellt genom fartnedsättande hinder t,ex, refug eventuellt i 
kombination med ytterligare hasrlghetssänkning, 

• Asfaltera cykelvägen så att cyklisteroa bö:rjar använda denna istället för att cykla på 
stora vägen. 

e Slitta upp hastighetskaJ'!leror efter vägsttäckan, 

e Intensifiera trafiköverv-ililngen. 

Denna skrivelse riktar sig till flera inttessenter i denna fråga, Detta beror på att ansvaret för de 
olika frågeställning1l1l1ll kan variera och för att påpeka vikten av ett gemensamt arbete, 

Det förtjänar också att situationen på intet sätt förbättrats under åren, Denna sommar har 
boende längs vägen uppfattat ttafiksituationen värre än någonsin och att hastigheterna drivit, 
upp ibhnd till direkt vansi.nn\ooa farter, 

Skrivelsen skall ses som: 

o En begäJ:all om hastighetssänkning riktad till Länsstyrelsen och till Trafib.verket. 

e En begäran om uppsättning av hastighetskameror riktat till Trafikverket 

11) En begäran till polisen om intensifietad trafikÖvetvakning. 

@ En begäran till Håbo Kommun att hantera och åtgärda de frågor som berör 
kommu.."<len ssm.t att vara sa...trun~åJ.hnde i hela ftågestä11n1ngen eftersom det i 
huvudsak berör kom .. muninäevånare, f-Iåbo I<..ommun böt också Se hela skrivelsen som 
ett inlänl1ut 1l1edborgarförs-mg som handlar bL a, om trafiksäkerhet fö~ _ 
kommuninnevåna.rn,,- och trafiks~ke! skol'V~K 

!tf 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-04-08 

KS 2012/106 

Förslag om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik 
Bålsta, del av Lundby 2:1 
Bakgrund 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markområde i Bjömbro 
av för att där uppföra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
och j ärnväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset önskar förvärva tillbör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillbör kommunen. 

KOlDlllunstyrelsen har 2013-03-04 givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan för det nu aktuella området eKS §22, KS 2012/1 06). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av det de-
taljplaneprogram vilket håller på att slutföras. 

KOlDlllunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avial mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011163) 

Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 2013/1.6) byntil! sig ytterligare 
mark inom den södra delen av Bjömbroornrådet ska kommunens andel av 
kostnader och intäkterutökas. 

Avtalsupplägg 
Avialet innebär att Kilenkrysset AB betalar totalt 24,8 Mkr för överlåten 
mark. Av köpeskillingen går 64,7 % till kommunen och 35,3 % till Mark-
nadsbolaget. Avtalet är villkorat av att den avsedda detaljplanen (som möj-
liggör Kilenkryssets utbyggnad) vinner laga kraft senast 2014-09-30. 

Kilenkrysset skal! svara för alla kostnader inom tomten, framdragande av 
indnstrispår mm. Bolaget skall också erlägga 24,8 Jl,1kr till kommunen för 
täckande av Olmådets andel av gemensam infrastruktur inklusive anlägg-
ningsavgift för vatten och avlopp. Avtalet innebär att kOlll1nUllen inte vid 
något tillfälle skall behöva fmansiera investeringar med andra pengar än de 
som kon1JJ1er in i f Olm av infrastlUkturersättning. 

Enligt marknads bolagets och förvaltningens bedömning täcker infrastrnk-
turersättningen med god marginal de åtaganden (vägbygge, framdragande 
av vatten och avlopp n1JJ1) som erfordras för Kilenkryssets etablering. 

EXPEDIERAD SIGhlA I Uri UTDRAGSBESTYRK'~II~G Nr 2013.1052 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 64 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
"Datum 
2013-04-08 

KS 2012/106 

- Avial om marköverlåtelse och exploatering mellan Håbo kommun, Håbo 
Marknads AB och Kilenkrysset AB 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 57 
Tjänsteskrivelse 2013-04-02. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen, utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Lars-Göran Bromander (S), Christian Ghaemi (MP) och Göran Eriksson (C) 
deltar inte i ärendets handläggning och beslut. Detta med hänvisning till att 
de tre tillika är ledanlöter i styrelsen fOr Håbo Marknads AB. Marie Nord-
berg (MP), Fredrik Anderstedt (S) och Anders Persson (FP) tjänstgör. 

Efter avslutad föredagning och överläggning, konstaterar ordföranden att 
endast ett förslag till beslut fOreligger. Ordföranden ställer förslaget under 
proposition och flllner att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkärrner avtalet med Kilenkrysset·AB och Håbo Marknads 
AB under förutsättning av att fullmäktige godkärrner att markförsäljning 
i avsedd omfattning får ske inom Bjömbroornrådet. 

2. Styrelsen uppdrar till kommundirektören att påteckna avtalet, vilket se-
dan kompletteras med att kommunstyrelsens ordförande, underskrift. 
Det senare efter fullmäktiges godkärrnande av markförsäljningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkärrner försäljning av del av fOljande fastighet till Ki-
lenkrysset AB: Lundby 2:1. 

2. FullmäkLige godkänner Håbo Marknads AB:s försäljning av del.av 
Skörby 5: l till Kilenkrysset AB. Detta under förutsättning att styrelsen 
för Håbo Marknads AB fattar nödvändiga beslut innan fulhnäktige be-
handlar ärendet. 

BBSlutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet ~ r 

EXPEDIERP.D SIGNATUR UTDRAGSBESTiRKNING 
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rnl W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 85 KS 2013/56 

Beslut om justering av senaste datum för fullmäktiges godkän-
nande av avtal med Kilenkrysset AB om markförvärv inom om-
rådet Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2013-04-08, § 64 ärendet om försäljning till 
Kilenkrysset AB av mark inom området Logistik Bålsta. I till ärendet hö-
rande avtal mellan Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset 
AB framgår av § 7, som reglerar avtalets giltighet, att detta är beroende dels 
av konununstyrelsens godkälmande av avtalet, vilket skedde 2013-04-08, § 
64, och dels att fullmäktige senast 2013-06-30, godkänt markförsäljllingell. 
Ärendet har inte behandlats av fullmäktige. 

Bedöms lämpligt att datum för tidpunkt då fullmäktige senast ska godkätma 
markförsäljningen, flyttas fram till 2013-10-31. Båda palier är överens om 
denna ändring i det aktnella avtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 64 

- Avtal ommarköverlåtelse med bilagor, KS hid m 2013.1011. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att ättdra i avtalet mellan Håbo kommun, Håbo Mark-
nads AB och Kilenkrysset AB så att datum för avialets giltighet, uttryckt 
i avtalets § 7, ättdras från 2013-06-30 till 2013-10-31. Noteras att samt-
liga palier godkärmer förändringen. 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef, kommunstyrelsens förvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNn~G 
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Avtal om marköverlåteJse och exploatering 

Parter: 

1. Håbo kommun, org nr 212000-0241,74680 Bålsta, ägare till fastighetema Bålsta 1:614, 
Bålsta3:356 och Lundby 2:1, nedan kallad HK. 

2. Håbo Marknads AB, org nr 556106-8874, Sköldvägen 2,74650 Bålsta, ägare till fastigheten 
Skörby 5: l, nedan kallad HM. 

3. Kilenkrysset AB, org nr 556283-6931, Box 554, 645 25 Strängnäs, nedan kallad KK. 

§ 1. Bakgrund, syfte 

l 

l. Detta avtal aVser planläggning, marköverlåtelse och exploatering aV kvarter 3 inom 
detaljplaneprograrmnet rör Bjömbro. När detta avtal skrivs är planprogrammet röremål Tår 
samråd. Programmet bifogas som bilaga l. 

2. KK önskar förvärva ett markOlmåde (ÖVERLÄ TELSEOBJEKTET) om ca 310 000 kvm, 
utgörande huvuddelen av kvalier 3, för att där upp Tåra en lageranläggning vilken aVses 
kunna hantera gods via väg och jämväg. En planillustration, upprättad av Sweco och da-
terad mars 2013, bifogas som bilaga 2. 

3. Vid detta avtals tecknande är HK eller HM lagfama ägare av all mark inom 
ÖVERLÄ TELSEOBJEKTET med undantag för fastighetskiftet Lundby 1:3 >3. HK har 
2013-01-23 träffat avtal om markbyte med ägaren till fas!igheten Lundby 1:3>3. Genom 
en lantmäteriförrättning avses fastighetsskiftet Lundby 1:3>3 inregleras i HK:s fastighet 
Lundby 2:1. 

4. ÖVERLÄTELSEOBJEKTETS avgränsning, och fördelning på de tre berörda fastighet-
ema, redovisas som en snedstreckad yta på bilaga 3. Orm'ådena benäJmls GRUNDFAS-
TIGHETEN, HM:s mark respektive HK:s tilläggsmark. 

§ 2. Marköverlåtelse, rättigheter 
Sedan dels detaljplanen för kvarter 3 vunnit laga kraft och dels fastighetsskiftet Lundby 1:3>3 
inreglerats i fastigheten Lundby 2: l skall följande fastighetsreglerings-, fastighetsbildnings-
och ledningsrättsåtgärder genomföras: 

1. Den östra delen av fastigheten Lundby 2:1, vilken utlagts för industriändamål i detaljpla-
nen, avstyckas till en ny fastighet benämnd GRUNDFASTIGHETEN. GRUNDFASTIG-
HETENS preliminära avgränsning är redovisad i bilaga 3. Arealen är ca 110 000 kvm. 

2. Den del aV fastigheten Skörby 5: l, vilken utlagts Tår industriändanlål i detaljplanen, be-
nämns "HM:s mark". HM:s mark inregleras i GRUND FASTIGHETEN. Den preliminära 
avgränsningen av HM:s mark redovisas i bilaga 3. Arealen är ca 170 000 kvm. 
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3. Den västra delen av fastigheten Lundby 2:1 (vid detta avtals tecknande redovisad som 
Lundby I :3>3), vilken utlagts för industriändamål i detaljplanen, benänms "HK:s 
tilläggsmark". HK:s tilläggsmark inregleras i GRUNDFASTIGHETEN. Den preliminära 
avgränsningen av HK:s tilläggsmark redovisas i bilaga 3. Arealen är ca 30000 kvm. 

4. Sedan åtgärdema under punktema I till 3 genomförts utgör GRUNDFASTIGHETEN 
ÖVERLATELSEOBJEKTEToch befinner sig i HK:s ägo. Arealen är ca 310000 kvm. 

5. ÖVERLA TELSEOBJEKTET överlåts och fårsäljs till KK. 

6. Partema godkänner att de eventuella mindre avvikelse av ÖVERLA TELSEOBJEKTETS 
areal och avgränsning som kan uppstå mellan markeringen i bilaga 3 och lantmäterimyn-
dighetens slutliga fastställande inte skall fåranieda någon ändring av köpeskilling enligt 

2 

§ 5 eller ersättningar enligt § 6. Med mindre avvikelse fårstås i detta avtal arealfårändring 
om högst 5 %. 

7. ÖVERLA TELSEOBJEKTET överlåts fritt från penninginteckningar. 

8. Till fönnån får ÖVERLATELSEOBJEKTET upplåter HK en rätt att anlägga och bibe-
hålla industrispår längs den, i detaljplanen, anvisade sträckningen får nytt industrispår. 
Det nya spåret ligger inom fastigheterna Bålsta 1:614, Bålsta 3:356 och Lundby 2:1. Rät-
ten till spår får inskrivas som servitut. 

9. Erforderliga ledningsrättsåtgärder enligt detaljplanebestämmelsema skall genomfåras. 

HK skall beställa och bekosta lantmäterifön·ättningen. 

Sedan handpenning enligt § 5 erlagts och detaljplanen vunnit laga kraft får ÖVERLA TEL-
SEOBJEKTET tillträdas av KK. 

§ 3. KK:s åtaganden 
KK svarar för detaljplaneläggning enligt planavtal med HK. Planavtalet bifogas som bilaga 4. 

Nät detaljplanen vunnit laga kraft skall KK: 

l. Utföra och bekosta alla åtgärder inom detaljplaneområdet för omhändettagande, inklusive 
rening, av dagvatten. Noteras att kommunens dagvattenpolicy ska fåljas, inklusive krav på 
lokalt.omhändertagande av dagvatten. 

2. Utföra och bekosta iordningställande av grönytor enligt detaljplanen. 

3. Omlageranläggningen fårses med sprinklers)'stem skall detta förses med vatten från egen 
tank inom fastigheten. 
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4. Om HK, till följd av KK:s etablering, bedömer det nödvändigt att flytta (eller utföra 
skyddsanordningar för) någon del av befintlig överföringsledning Bålsta - Krägga, inom 
detaljplaneområdet, skall KK bekosta åtgärderna. 

5. Utföra och bekosta anläggande av industrispår fram till KK:s fastighet via, i detaljplanen, 
anvisad sträckning. Härvid förutsätts KK träffa erforderlig överenskommelse med ägaren 
av befintligt industrispår. KK åtar sig också att, efter särskild överenskommelse, medge 
anslutning via ny växel längs det nya industrispåret. 

6. Avisera HK minst sex månader innan anläggningsarbeten för industrispår utanför ÖVER-
LATELSEOBJEKTET påböljas. 
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7. Efter samråd med HK och ägaren till fastigheten Brunna 1:12 skall KK utföra och bekosta 
erforderliga anpassningar av infart till Brunna I: I 2. Anpassning bedöms nödvändig om 
nivån på lokalgatan (den befintliga Björnängsvägen) måste höjas där det nya industrispå-
ret korsar vägen. 

§ 4. HK:s åtaganden 
HK svarar, såsom myndighet, för detaljplanen enligt planavtalet med KK. 

Sedan detaljplanen vunnit laga kraft skall HK: 

I. Utföra och bekosta huvudgata från räddningsstationen fram till punkt A (den östra infar-
ten), enligt bilaga 2. Gatan skall vara körbar för anläggningsfordon senast 8 månader efter 
att detaljplanen vUlmit laga kraft. 

2. Utföra och bekosta förlängning av huvudgata fram till punkt B (den västra infalten), enligt 
bilaga 2. Gatan skall vara färdig, inklusive ge-väg men exklusive asfalttopp, senast 18 
månader efter att detaljplanen vUlmit laga kraft. 

3. Utföra och bekosta erforderliga dagvattenanordningar utanför detaljplaneområdet. HK 
förbinder sig att utföra åtgärdema i sådan tid att KK:s driftsstart inte fdrsenas. 

4. Anslutningspunkter fdr vatten och avlopp placeras vid fastighetens sydöstra del. Anslut-
ningspunktema ska vara driftklara senast 10 månader efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

5. Efter avisering från KK göra sträckningen fdr det blivande industrispåret tillgänglig för 
arl1äggningsarbeten. 

6. Utföra och bekosta lokal gata från huvudgatan fram till korsningen med det industrispår 
KKskall anlägga enligt § 3.5. 



§ 5 A. Köpeskilling och likvid 
Som ersättning fOr överlåten mark skall KK erlägga 24 800 000 kronor till HK. 

Likviden skall erläggas enligt foljande: 

l. Senast 30 dagar efter att detta avtal undeliecknats av alla pruier och villkor enligt § 7.1 
uppfyllts skall KK såsom handpenning erlägga 2480000 kr till HK. 
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2. Senast 30 dagar efter att fastighetsbildningen av ÖVERLA TELSEOBJEKTET, enligt § 2, 
vunnit laga kraft skall KK såsom slutlikvid erlägga 22 320 000 kr till HK. 

Sedan full likvid, enligt ovan, erlagts skall HK upprätta kvitterat köpebrev och överlämna de 
handlingar i övrigt som erfordras for lagfart. 

KK skall svara for stämpelskatt och övriga kostnader med anledning av lagfartsansökrul. 

§ 5 B. Ersättning fdr överlåten mark 
Som ersättning for överford mark skall HK erlägga 8 755 000 kr till HM. 

Likviden skall erläggas enligt foljande: 

l. Senast 30 dagar efter att detta avtal undertecknats av alla pruier och villkor enligt § 7.1 
uppfyllts skall HK såsom dellikvid erläggar 875 000 kr till HM. 

2. Ilman fastighetsregleringen, enligt § 2.2, slutfors skall HK erlägga slutlikviden om 
7 880 000 kr till HM. 

§ 6. Ersättning fdr infrastruktur 
Som ersättning fOr ÖVERLA TELSEOBJEKTETS andel i gemensam infrastruktur, inklusive 
anläggningsavgift for vatten och avlopp, skall KK till HK erlägga 24 800000 kronor. Ersätt-
ningen skall erläggas, uppdelat på 4 betalningstillfållen, enligt foljande: 

• 6200000 kr skall erläggas senast 30 dagar efter att detaljplanen vumlit laga kraft. 

• 6 200 000 kr skall erläggas senast 30 dagar efter att HK utfort huvudgata enligt § 4.1. 

• 6200000 kr skall erläggas senast 30 dagar efter att anslutningspunkten for va enligt § 4.4 
färdigställts och något av foljrulde villkor uppfyllts: a) KK har tagit VA-rul1äggningen i 
drift, b) Det har gått minst 10 månader sedan detaljplanen Vru1l1 laga kraft. Noteras att KK 
genom denna betalning erlagt, på fastigheten belöpande, anläggningsavgift for vatten och 
avlopp. 

• 6 200 000 kr skall erläggas senast 30 dagar efter att HK dels utfcili huvudgata enligt § 4.2 
och dels utfOli erforderliga dagvattenanordningar enligt § 4.3. 

1/ 
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§ 7. Villkor 
l. Detta avtal är för sin giltighet dels beroende av kommunstyrelsens godkännande av avtalet 

och dels av att fullmäktiges senast 2013-10-31 godkänt att markförsäljning i avsedd 
omfattning får ske inom Bjömbroområdet. 

2. Har avsedd detaljplan inte vunnit laga kraft inom två efter att detta avtal undet1ecknats av 
alla patter och pat1ema inte önskar träffa överenskommelse om förlängning så förfaller 
avtalet. Erlagd handpenJ1ing återbetalas, dock utan ränta. Partema står, var och en, för sina 
nedlagda kostnader utan krav på varandra. 

3. Om KK inte erlägger betalning enligt § 5 och § 6 har HK rätt att häva avtalet. Erlagd 
handpeI1J1ing återbetalas ej. 

§ 8. Överlåtelse 
Detta avtal får av KK överlåtas på dotterbolag eller på intressebolag. Med intressebolag avses 
i detta avtal bolag som till minst 20 % ägs av Kilenkrysset AB, direkt eller genom dotterbo-
lag. 

§ 9. Tvist 
Tvist om detta avtal, eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal, skall i första hand avgö-
ras genom förhandling mellan partema. Kan överenskommelse ej nås skall ärendet slutligt 
avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i tre exemplar av vilka partema tagit yar sitt. 

Bålsta 2013-

För Håbo kommun 

Agneta HäggIund 
Kommunalråd 

Per Kjellander 
Kommundirektör 

Bålsta 2013-

För Håbo Marknads AB 

Per Andersson 
VD 

bl 

Strängnäs 2013-

För Kilenkrysset AB 

Jan Persson 
VD 

)/ 



Håbo Marknads AB 
Protokoll styrelsemöte 2013-06-11 
Närvarande: 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Bromander, Christian Gahemi, Göran Eriksson 
Ersättare: Sven Svansiröm, Frank Nilsson 
Övriga: Lena Eklund-Gabrielsson, Per Andersson, Ann-Mari Sundgren 

3:1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Lars-Göran Bromander 

3:2 Val av justerade 
Till justerade valdes Frank Nilsson 

3:3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 

3:4 Protokoll från föregående möle 
Protokollet godkändes 

3:5 Information från VD 
VD berättar om Logistikmässan i Göteborg 
Möte med Skanska Väst på mässan ang byte Lillsjön 
Optionsavtal med Tribona 6 månader 
Draget område är nu klart till försäljning, avtal för försäljningen tas fram av Håbo Kommun 
Håbo Marknads AB kommer at! sälja marken 
Ny lokaler för Håbo Marknads AB färdiga i augusti 
Håbo Mässan fullbokad 

3:6 Information från Främja kvinnors Företagande-och Ungt Entreprenörskap I skolan 
Ann-Mari Sundgren informerar om sina aktiviteter. 

3:7 Ekonomirapport 
Ekonomirapporten godkändes 

3:8 Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

3:9 Bes!utsärende 
Styrelsen beslutar att tillstyrka ett optionsavtal med Tribona på 6 månader gällande mark i Logistik 
Bålsta 
Styrelsen beslutar att Håbo Marknads AB får arbeta med Stig Helmer statyn. 
Styrelsen beslutar att sälja Håbo Marknads AB:s mark i logistik Bålsta del av Skörby 5:1 till Håbo 
Kommun, som vidareförsäljer till Kilenkrysset AB. 
Styrelsen beslutar att häva avtalet som skrevs med Skanska 2007-11-29. 
Styrelsen beslutar att godkänna försäljning av Väppeby 7:52-2 för 70000:- till Skanska. 

3:10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

3:11 Styrelsemötet avslutas 
Mötet avslutas, nästa möte 10 sep, 26 novembers' 

J8&trfJ~ 
Lars-Göran Bromander 
Ordförande. 

Frank'Nilsson 
Justerare 
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~ HÅBO 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 128 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2013187 

Förslag Dm kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väp-
peby 2, org nr 769611-3799 

Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningen Väppeby har inkommit med ansökan om kommunal 
borgen. 
BRF Väppeby 2 har totalt 18 stycken små lägenheter (l runl + kokskåp) 
som vardera är 34,7 kvm. Totalt 624,6 kvm. Av dessa 18 små lägenheter 
äger Håbo KOlrunun 16 stycken, riksbyggens Ek förening 1 styck och Sv 
Byggnadsarbetarförbundet 1 styck. De två sist nämnda hyrs ut i andra hand 
till Håbo kOlrunun. 
Sedan flnns det 915 kvm lokalyta som bland annat innehåller kök matsal 
och gemensarnhetsytor för de boende. I dag har föreningen lån i ljanske 
Bank (Fd Västmanlands Provinsialbank) fördelat på följande lån Jch bind-
ningstider: 
12 600 000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
13 300 000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
12320750 (3 månader) Ränta 4,66 % 

Pantbrev är uttagna i fastigheten med 33000000. Överstigande är reglerat i 
ett kreditavtaL 
Vid en konuuunal borgen konuner räntenivån att sjunka betydligt (se bilagd 
kalkyl). 
Ekonomiavdeillingen har i uppdrag att tillsammans med Riksbyggen utreda 
ett konununal övertagande av äldreboende på Dalängen. I avvakan på utred-
ningen föreslås att kommunen går i borgen för BRF Väppeby 2. Förening-
ens kostnadsnivå påverkar de boendes hyror och konununens kostnader för 
de allmänna utrymmen. Genom kostnadsminskningen kommer föreningen 
att få bättre likviditet och ekonomi. Dessutom kommer framtida hyreshöj-
ningar för de boende att kunna begränsaS. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om kommunal borgen för BRF Väppeby 2 (Org ffi 769611-3799) 
- Ränteoffeli Sparbanken Enköping för lån med konunul18l borgen 
- Uträkning över besparing nuvarande lån gentemot offererad ränta med konuuunal borgen 
- Verksamhetsbeskrivning Väppeby 2 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-05 
- Arbetsutskottets fcirslag till beslut 2013-08-20, § 103. 

EXPEDIEPJ>.D SIGI~ATUR UTDRJ>.GSBESTYRKNII-JG Nr 20>3.2357 
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~ HÅBO 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-02 

KS 2013/87 

Utskottet tillstyrker beviljande av borgen, enligt förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att Håbo kommun ingår borgen såsom rör egen 
skuld, för BRF Väppeby 2:s låneförplikte!ser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 38 220 750 kronor, jämte däJ:på löpande ränta och kost-
nader. 

2. Fulhnäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa kommUlJfull-
mäktiges beslut. 

3. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av bostadsrätts-
föreningen Väppeby 2 om 0,20 procent på den utnyttjade delen av bor-
gensåtagande!. 

EXPEDJERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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__ Riksbyggen Uppsala 2013-05-21 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun 

Ansökan om kommunal borgen för BRF Väppeby 2 
(Org nr 769611-3799) 

Bostadsrätlföreningen Väppeby 2 är ett vårdboende som bedrivs av kommunen, men 
fastigheten är en bostadsrättsförening. 

All verksamhet bedrivs av socialförvaltningen (se bilagd verksamhetsbeskrivelse) och 
bostadsrättsföreningen står för drift och underhållsansvar för fastigheten. 

Idag är BRF Väppeby 2 belånad med 38 320 750 kr det fmns idag pantbrev i 
fastigheten till ett värde av 33 000 000 kr och det finns inte möjlighet till att höja 
pantbrevsvärdet ytterligare då det inte fmns bostadsrättslägenheter till albuän 
försäljning. Vid kontakt med Swedbanks kontor i Bålsta för att göra en värdering 
inför ett eventuellt övertagande fick föreningen beskedet att bostadsrättsföreningen 
ansågs vara övervärderad. 

Mellanskillnaden 5 320 750 kr täcks av ett kreditavtal med Danske Bank (f.d. 
Västmanlands provinsialbank). Detta kreditavtal innebär att föreningen inte får lösa 
och flytta del av krediten till annan långivare, utan måste i så fall lösa hela 
engagemanget med Danske Bank. 

Detta gör också att räntorna är betydligt högre. Föreningen anses Vara en högre risk 
för banken eftersom del täcks med kreditavtal och pantbreven inte kan höjas. Bifogat 
fmns sammanställning över föreningens lån samt aktuella räntenivåer. Där redovisas 
även ränta vid en kommunal borgen för att påvisa den besparing som förningen skulle 
kunna göra. 

:Kreditavtalet imlebär också att Danske Bank kan ställa amorteringskrav på 
föreningens lån och i dagsläget ligger amorteringskravet på 400 000 kr/år. Detta gör 
att föreningen dessutom måste ta in 300 000 kr extra per år för att täcka 
arnorteringarna då avskrivningarna endast är 102000 kr/år. 

Sammantaget skulle föreningen kunna göra en besparing/år på 809 266 kr vilket 
redovisas j bifogad uträkning. 

I Riksbyggen ekonomisK förening 
wvvw, riksbyggen.se I Post: Box 1914, 75149 Uppsala 

Besök: Väderkvarnsgatan 18 
Växel: 0771-860 860 I Org nr: 702001-7781 

Styrelsens säte: Stockholm 

/2-



__ Riksbyggen 

För BRF Väppeby 

Förvaltningsekonom 
Tfn: 018-189731 
kenneth.andersson2@riksbyggen.se 

Bilagor: 
I) Ränteoffert Sparbanken Enköping för lån med kommunal borgen 

Uppsala 2013-05-21 

2) Uträkning över besparing nuvarande lån gentemot offererad ränta med 
kommunal borgen 

3) Verksamhetsveskrivning Väppeby 2 

2 (2) 



Uträkning räntor BRF Väppeby 2 
Organisationsnummer 769611-3799 

Räntor beräkna,de på årsbasis 
Avstämningsdatum 2013-05-13 

Nuvarande Nuvarande 
Lånebelopp 2013-05-21 

',,3"'\ 
"~ 

12 600 000 kr 
I 

13 400 000 kr 
12 320 750 kr 
38320750 kr 

ränta i % ränta i kr. 
5,626-% 708876 kr 
4,694% 
4,916% 

528995 kr 
505 588 kr 

1943 550 1<1" 

Vid kommunal borgen 

Offererad Offererad Besparing i 
ränta i % ranta i kr kr. 

2,96% 372 950 335 915 kr 
2.,96% 395640 232356 kr 

) 
2,96% 364694 240994 kr 

1134294 kr 809266 kr 

, 

'-
\~ 



Sparbanken 
i Enköping 

Bli Väppeby 2 

Finansieringsoffert 

Bålsta 2013-05-13 

Enligt önskemål offererar vi nu er förening följande räntor: Räntorna gäller för 
avstärnningsdatum 2013-05-13 

Löptid Ränta Villkorsändringsdag 

3 månader 2,96% 

1 år 2,94% 2014-04-10 

2 år 2,93% 2015-03-27 

3 år 3,07% 2016-02-25 

Ovanstående räntor gäller med så kallat kreditförbehåll, dvs. vi förbehåller oss rälten 
att göra sedvanlig kreditprövning av föreningen. 

Med vänliga hälsningar 
Sparbanken i Enköping 

Elin Broqvist 

Sparbanken i Enköping 
Box 912 
745 25 ENKÖPING 

Besöksadress 
Enköping, Torggatan 32 
Balsta, Stockholmsvägen 85 
Kungsängen, Torget 1A 
Bro, Centrum 

Tel 0171-85300 Styrelsens säte Enköping 
Fax 0171-853 33 Org.nr 517000-6505 

Bankgiro 981-3056 
info@sparbankenenkoping.se 
www.sparbankenenkoplng.se 

12 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltn ingen 

Thomas Brandeli, socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2013-05-07 

Verksamhetsbeskriving av Dalängens äldreboende 

Dalängens äldreboende är ett boende för personer med demenssjukdom. På 
boendet bor 18 personer fördelade på två enheter med nio boende på V31j e 
eullet. S31utliga boende har av läkare fått diagnosen demenssjukdom. 
S3ll1tliga boende har beviljats bistånd enligt Socialtjänstlagen. 

Att ha en demenssjukdom imlebär att mall är beroende av närhet till 
personal dygnet runt. Socialstyrelsen har också förtydligat detta i sina nya 
riktlinjer iJ.mebärande att en enhet med demenssjuka aldrig får lälllilas utan 
personal. 

På natten arbetar t"å personer med de 18 boende och på dagtid ca åtta 
personal. 

Att vara demens sjuk betyder att mm i sin vardag är i behov av stöd i många 
olika situationer. Behoven varierar från person till person beroende på 
vilken typ av demens sjukdom mm har och beroende på hur långt 
sj ukdomen är gången. När det gäller de personer som idag bor på Dalängens 
äldreboende så behöver man hjälp med bl a 

• På- och avklädning 
• Hygien 
• Matsituationen 
• KOl1Jrna ut på promenad 
• H311tera relationer med andra boende 
• Medicin 

Fem av de boende på Dalängen idag har ett aggressivt utagerande beteende 
som bl a imlebär att personalen måste skydda 311dra boende och hela tiden 
försöka hitta aktiviteter som avleder det aggressiva beteendet. 

Thomas Brandell 
socialchef 

1(1/~ 
Vår beteckning 

SN nr 2013.1159 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrpri nciper 
Sammanfattning 
Den totala investeringsvolymen fdr år 2014 uppgår till 84,4 mkr inklusive 
taxefinansierade verksamheter, utöver investeringsbehov redovisas utgiften 
fdr medfmansiering av citybanan i tjänsteskivelsen. För att finansiera beho-
vet av investeringar år 2014 och utgiften for medfmansiering av citybanan 
behöver kommunen låna upp ca 36,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Underlag till investerillgsbndget fdr år 2014 med plan och styrprinciper, 
2013-08-06 
Arbetsutskottets beslut 2013-08-20, § 105 
Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budget-
styrprinciper daterad 2013-08-27 
Tjänsteskrivelse 2013-09-02. 

Carilla Lund CM:) nämner att oppositionen kommer att redovisa ett altema-
tiv1 fdrslag till investelli"1gsbudget i samband med fullmäktiges behandling 
av ärendet, 2013-09-23. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att fdr kommunstyrelsens 
räkning under år 2014nyupplåna, d.v.s öka kOllllllunens skulder under 
år 2014, med totalt 36,5 mkr. 

2. Styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att for korrununstyrelsens 
räkning under år 2014 omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp 
på de lån som fdrfaller till betalning under år 2014 och vid omfårhand-
ling/omplacering av kommunens befilltliga lån mellan olika kreditinsti-
tutioner. 

3. Styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslu-
tade med stöd av delegering, skall undertecknas två iforening enli gt 
kommunstyrelsens beslut omfmnateckning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Korrununfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper for styTeisen och nämnder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSi3ESTYRKNII~G Nr 2013,23B9 



f'l1 W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 130 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2013/73 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt för investeringsbudget år 2014 om 84 400 tkr, enligt nedan. 

Skattefinansierade verksamheter 

Milj ö- och tekniknämnden 63962 tkr 

Skolnämnden l 996 tkr 

Bildningsnänmden 600 tkr 

Socialnämnden 2 895 tkr 

KOIIllllunstyrelsen 3192tkr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksamhet 11 770 tkr 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att ny-
upplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2014, med totalt 
36,5 mkr. 

4. Fullmäktige beslutar, att kOIIllllunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2014 och vid omförhandling/omplacel1.ng av 
kommunens befmtliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

5. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen fur Håbo-
hus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp 
avser befmtlig borgensfdrplikielse om 670 mkr SOl'I1 kommunen har till 
Håbohus AB och beräknad nyupplåning om 120 mkr år 2014 för b1.a 
byggnation vid Väppeby och glastomten. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIEAAD 

6/ 
SIGNATUR lJTDRAGSS~STYRKNING 

I:; 

Nr 2D"i 3.2389 



HÅBO 
KOMMUN 

/ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen _ il )Ilf}/[;tU j?; 
KS § 115 KS 2012/38 

Redovisning av beredd motion om införande av system med po-
litiska lärlingar, motionär: Tomas Alm (FP) 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-03-26 § 36, att remittera inkommen motion om 
införande av system med politiska lärlingar till demokratiberedningen för 
beredning. 

Av motionen framgår följande i sin helhet. "Att ta på sig ett politiskt upp-
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli-
tiker är för många ett stort steg. andra kommuner har man prövat lärlings-
platser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel-
verk från en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive parti att verka samtidigt 
inom den kommunal politiska arenan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenhet för nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna. 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kan rymmas inom re-
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillffHliga lärlings-
platser för politiker." 

Till motionen fInns ett förslag med ett antal pm1kter gällande ett förslag till 
regler för politiska lärlingar. Av förslaget franlgår bland annat förslag till 
tidsbegränsning av uppdraget, ersättning för "uppdraget" med mera. 

Kansliets beredning 
I samband med att fullmäktige 2013-04-22, § 27, antog förslaget om en ny 
politisk organisation så tillsattes även en tillfallig beredning, bestående av 
gruppledarna för sanuiga partier i fullmäktige, med uppdrag att senast i maj 
2014 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på: antalet ledamöter 
och ersättare i nänmder och styrelser, införande av oppositionsråd och 
arvoden till förtroendevalda. 

Vid ett eventuellt inrättande av ett system med politiska lärlingar så behöver 
kommunen bl811d amlat fundera över hm lärlingarna ska utses, och vilken 
typ av ersättningsnivå som ska utgå till dem. 

I och med att frågan om inräLLB.lldet av ett system med politiska lärlingar till 
mångt och mycket handlar om att fInna nya vägar för att underlätta för med-
borgare i konununen att engagera sig politiskt, så menar Kansliet att for-
merna fcir detta också bör diskuteras och beredas politiskt. Kansliet fcireslår 

EXPEDIERAD /.... /7 iV 1-,.-
SIGN,!l,TUR U I DRAGSBESTYRKI,'1I~G Nr 2D13.22..;5 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-02 
Kommunstyrelsen 

KS § 115 KS 2012/38 

därför att den tillfalliga beredningen får ett kompletterande uppdrag att be-
reda motionen och återkomma med förlag senast i maj 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2012-03-21 
Fullmälctiges beslut 2012-03-26, § 36 
Fullmälctiges beslut 2013-04-22, § 27 
Tjänsteskrivelse 2013-05-30 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 92. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmälctige beslutar att upphäva tidigare beslut att remittera motionen 
till demokratiberedningen. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till den tillfalliga beredningen, med upp_ 
drag om att redovisa förslag på: antalet ledanlöter och ersättare i nmm-
der med mera, inför den kOJ.1J.1nande mandatperioden, att bereda motio-
nen och återkomma till fullmälctige ett förslag senast maj 2014. 

EXPEDIERAD &3 SIGI~ATUR UTDR"'GSBESTYRK1~ING Nr 20'13.2245 
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Folkpartiet Llberalema 
LDkölförenlngen I Håbo kommun 

Motion om system med politiska lärlingar. 

f 

I; 2012 -03c 2 l 
!;S t:tr . 

;1.Uic 

Att ta på sig ett politiskt uppdrag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva 
uppdraget som politiker är för många ett stort steg. I andra kommuner har man prövat 
lärliogsplatser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regelverk från 
en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar ta att steget bli aktiva 
politiker. 

Man kan begränsa antalet lärliogar från respektive parti att verka samtidigt inom den 
kommunal politiska arenan. Meo geoom att öka breddeo av och skaffa erfareohet för oya 
politiker har kommunen stora fördelar att vinna. Systemet har också en klart begränsad 
kostnad som kan rymmas inom respektive nämnds budget. 

Folkpartiet liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlingsplatser för 
politiker. 

Tomas Alm 
Gruppledare Folkpartiet Liberalerna 

WvfW. foikpartiet.se/ha8 bo 
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Fol kpartiet Liberalerna 
Lok.alftirenk1ger, I Håbo kommun 

Förslag till regler för politiska lärlingar i Håbo kommun 

1. För dem som kan tänkas vara intresserade av att åta sig uppdrag som kommunalt 
förtroendevalda, finns möjlighet att under en period följa en nämnds arbete som 
politisk lärling. 

2. Lärling antas för en period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en 
viss nämnd. 

3. I samma nämnd får finnas högst två lärlingar samtidigt. 

4. Den som antas som politisk lärling skall ha uppnått 18 års ålder, vara folkbokförd i 
kommunen och ha anknytning till ett politiskt parti. 

5. För varje lärling skalt finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget som 
handledare. Handledaren skall tillhöra den nämnd där lärlingen är placerad. 

6. Beslut om antagande som lärling fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

7. Lärlingen förutsättes närvara vid nämndsammanträden och 
partigruppsammanträden. l övrigt deltar lärlingen i det politiska arbetet enligt 
överenskommelse mellan handledaren och lärlingen. 

8. Lärlingen har möjlighet att under perioden få ersättning för styrkt förlorad 
arbetsinkomst motsvarande sammanLagt en heldag. Redovisning och utbetalning 
följer samma rutiner som för kommunens förtroendevalda. 

9. l de fall en lärling kan komma i kontakt med sekretessbelagda uppgifter skall 
samma regler gälla som för praktikanter, det vill säga informationen är 
avidentifierad. 

www.foJkparliet.se/has bD 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 36 KS 2012/38 

Motion om system med politiska lärlingar, motionär Tomas Alm 
(FP) 

Av motionen framgår fåljande i sin helhet. "Att ta på sig ett politiskt upp-
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli--
tiker är för många ett st01i steg. andra kommuner har man prövat lärlings-
platser får nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel-
verk från en kommun som har positiva erfarenlleter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive parti att verka samtidigt 
inom den kommunal politiska arenan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenllet för nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna. 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kan rymmas inom re-
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar: 

att konununfulhnähige beslutar att infåra ett system med tillfalliga lärlings-
platser för politiker." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-21. 
Bilaga till motionen, med fårslag till regler får politisk lärlingar 
Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till fullmäktiges demokra-
tiberedning, får utredning. 

Beslutsexpediering 
Demokratiberedningen 

EXPEDIEPJl.D 

6b 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 116 

---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

A~ tAU1M);~ I S 
KS 2012/43 

Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämnden for be-
redning. Av nämndes beredning av ärendet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning följande: 

Enligt skollagen ska bam från och med ett års ålder till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Motionären föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja mellan 15 
timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan Ullder skolveckor. Detta 
innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t. ex. SPOlt- och 
påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma 7 
veckor. Att införa denoa möjlighet skulle inte inoebära ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller for kommunen. 

Motionären föreslår att fulln1äktige ger skolnämnden i uppdrag att införs. 
möjlighet till 25 tinmlars vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens förslag med h5nvisning till att ett infö-
rande av denoa möjlighet bedöms komma att påverka verksamhetens kvali-
tet negativt samt medföra ökande kostnader med ca. 160000 kr/år dels för 
tillkommande personal och dels för ökade kostnader för måltider. Nämnden 
anför vidare följande: "Motionärens förslag kan vara en god ide när bam-
gruppernas storlek minskats och när forskoleverksamhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör priOliteras i förskole-
verksamheten leder till minskade barngrupper och ökad kvalitet." 

Nämndens tidigare yitrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera-
des till nämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott för redovisning av fak-
tiska kostnader med mera för ett genomförande av motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-04 
Kommunfullmäk1iges beslut 2012-04-23, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3 
Skolnämndens beslut 2013-05-06, § 39 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
i'ubetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 93. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrel(~?:;2.tan eget förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2D13.2246 
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~ HÅBO 

KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 116 

Kommunstyrelsens behlmdlimc av ärendet: 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2012/43 

Agneta HäggIund (S) yrkar bifall till motionens förslag till beslut med föl-
j ande tillägg: 

Föräldralediga och/eller arbetslösa föräldrar ges möjlighet att välja mellan 
15 till 25 tinunars vistelsetid för barn i förskola. Möjligheten ska gälla under 
hela året. 

Ajournering mellan kl. 13.30-13.45. 

Göran Eriksson (C) med instänunande från Carina Lund (M) yrkar bifall till 
motionens förslag innebärande att möjlig vistelsetid utökas till maximalt 25 
tin1illar/vecka under skoltid, sport- och påsklov m. fl. lov undantaget. Under 
sommarlovet erbjuds ingen omsorg under sju veckor. Möjligheten till ut-
ökad vistelsetid ska även gälla för barn till arbetslösa föräldrar. 

Noteras skolnämndens avslagsförslag till utökad vistelsetid. 

O=östning 
Ordföranden noterar att tre förslag till beslut föreligger och fInner efter sty-
relsens prövning av de tre förslagen, att styrelsen beslutar i enlighet med 
Agneta Hägglunds (S) yrkande. 

Noteras att Håkan Welin (FP) inte deltar i den del av beslutet som gäller 
Hägglunds (S) och Lunds (M) m.fl. respektive tilläggsyrkande. 

Emot beslutet reserverar sig Carina LUlld (M), Björn Allskog (M), Fred 
Rydberg (KD) och Göran Eriksson (C), till förrnån för Lunds (M) och 
Erikssons (C) yrkande. 

EXPED1EPJ.>,D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNII~G I~r 2013.2245 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

KS 2012/43 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att föräldralediga och/eller arbetslösa föräldrar kan 
välja upp till 25 timmars vistelsetid/vecka for bam i forskola. Valmöj-
ligheten ska gälla under hela året. 

SIGNATUR Nr 2013_2245 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-06 

SKN § 39 SKN 20121123 
2013 -05- 29 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldl'alediga föräldrar, motionär: 
Anders NHfjord (FP) - efter återremiss 
Sammanfattning 
I motionen föreslås att skohlämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 
25 tllmnars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 timmar/vecka. 

I slcolnämndens yttTande (§ 80) den 8 november 2012 föreslår nämnden att 
motionärens fårs lag bifalls förutsatt att nämnden får ytteTligare ekonomiska 
reSllIseT för tillko=ande kostnader får utökade vistelsetiden, Då kostnaden 
inte redovisades beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 3) 22 januari 
2013 att åteneIllittera ärendet till skohlämnden för kompletterande 
beredning 

Skolförvaltpingen har i kompletterande yf"Ll'811de kostnadsberäknat förslaget 
och kommer till slutsatsen att förslaget kan V81'a en god ide när 
bamgrnppernas storlek minskats och när förskoleverksamhetens stl1llcturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning at! de insatser som bör prioriteras i 
förskoleverksamheten leder till minskade bru:ngrupper och ökad kvalitet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden antar förvaltningens yttrande och slutsats som 
svar på motionen och anser motionen besvarad. Yttrandet överlä1ll1laS till 
lcommunfullmälctige. 

Anders Nil:fjord (FP): Slcolnämnden bifaller motionen och inför möjlighet 
till 25 tinl1U8l'S vistelsetid per vecka i förskolan, som ett alternativ till 
nuvarande 15 ti=ar/vecka, 

Seslutsgång 
Ordför811den ställer förslagen mot Vlll'andra och finner at! skolnämnden 
bifaller ordför811dens förslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista äJ:ende 13, 2013-04-29, SKN20l2/123 nr 2013.1521 
Tjänsteskrivelse, 2013-04-18, SKN20121123 nr 2013.1344 
Protokoll från kommunstyrelsens 8l'betsutskott § 3, 2013-01-22, K8 
2012/43 
Tjänsteskrivelse, 2013-03-08, SKN2012l234 nr 2013.855 "Rapport från 
den tematiska tillsynen 2012: Tema Barngruppernas storlek och 
personaltäthet (se ärende 9 i hruldlingarna till kallelsen) 

EXPEDIPJ..D SIGNP.TUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

Skolnämnden 

SKN § 39 

Forts, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-05-06 

SKN 20121123 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders Nilfjord (FP) - efter åtel'rl~miss 

Protokoll från skolnfunndens sammanträde § 80,2012-11-08 
Tjäruteslcrivelse, 2012-10-09, SKN2012/123 nr 2013.4333 
Protokoll från kommul1fulImälctige § 51, 2012-04-23 

Beslut 
l, Skolnämnden antar fOrvaltnillgens yttrande och slutsats som svar på 

motionen och 811ser motionen besv81'ad. 

2, Yttr811det överlämnas till kommunfullmälctige, 

Reservationer 

Anders Nilfjord (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

BjöTll Hedö (M) reserverar sig mot beslutet till förmm fOr Anders NiU;joroo 
förslag, 

Catherine Öln-qvist (M) reserverar mot beslutet till förmån för Anders 
Nilfjords förslag, 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXFED1ERAD 



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN20121123 nr 2013.1344 

Skolförvaltningen 
Skolkantoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontrollerlutvecklingsledare 
0171-52613 
len nart. eriksson@bildning.habo.se 

Redovisning av motion om möjlighet till ökad vistelsetid inom 
barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motionär: 
Anders NHfjord (FP)- efter återremiss 
Sammanfattning 
Tillämpliga paragrafer ur Skollagens 8 kap: 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utg~ fr~n en helhetssyn p~ barnet och 
barnets behov och utformas s~ att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda 
barnen för fortsatt utbildning. 

5 § Barn ska fr~n och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 
behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet 
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

5 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett 
års ~Ider erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timrnar i 
veckan. . 

Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att barn till föräldralediga får rätt 
att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under 
skol veckor. Detta innebär att bamen inte skulle ha rätt till förskola under 
loven. Under so=arlovet räcker det med att barnen är hemma sju veckor. 
Att lilldra denna möjlighet skulle inte medföra ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller för lw=unen. 

I dag tillämpas i Håbo två olika modeller över hur man förlägger de 15 
ti.mmar som föräldralediga vårdnadshavare har rätt till. Antingen ligger 
tinunama mellan 08.30 - 11.30 måndag - fredag eller mellan 08.30 - 13.30 
tisdag, onsdag och torsdag. Det sista är den vanligaste modellen. 

Om man siruile införa möjligheten att välja 25 timmar i veckan under 
skolveckor innebär det en vistelse på förskolorna mellan 08.30 - 13.30 
måndag - fredag under dessa veckor. 

Den fcir bamet viktigaste pedagogiska verksamheten ligger mellan 8.3 O -
11.30 på dagarna. Den utökade tiden på fdrskolanjämfört med att de 15 
timmarna ligger på alla veckans dagar blir lunch och, beroende på hur 
gammalt bamet är, vila eller "fri lek". JämfÖli med om de femton timmama 
ligger fördelat på tre dagar blir skillnaden att man vistas på förskolan fem 
dagar istället. 

'12 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) HÅBO 

KOMMUN 
Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

En ytterligare konsekvens av rors laget är att barngruppernas storlek ökar 
mellan 11.30 och 13.30 i den första modellen och på måndagar och fredagar 
mellan 08.30 - 13.30 i den vanligast förekommande modellen. Detta kan 
man utläsa ur resultatet av den tematiska tillsyn (barngruppernas storlek och 
personaltäthet) som förvaltningen gjort i kommunens alla förskolor. Antal 
barn till föräldralediga och arbetslösa är 121 stycken under läsåret 12/13. 

l Håbo kommun består barngrupperna av i genomsnitt 15/21 bam 
(småbatTLS-/syskonavdelning). För att få ekonomin att gå ihop behöver 
gmppema vara fulla hela tiden. Att då öka barngruppernas storlek, under 
skolveckor, på delar av dag (modell l) eller på delar av veckan (modell 2) 
påverkar kvaliteten negativt dessa veckor. Dessutom vet man att större 
bat'ngrupper medför högre ljudvolymer som påverkar både barnens och 
vuxnas hälsa negativt. 

Motionären menar att denna förändring inte medför några ökade kostnader 
för förskolan, Detta är dock fallet i Håbo kommun eftersom bamgluppens 
storlek ökar menan 08.30 och 13.30 eller på måndagar och fredRg81', vilket 
gör att möjligheten att klara sig UtaL1 vikarie denna del av dagen minskar. 
Det kommer att innebära att kostnaderna för vikarier kommer att öka, 
eftersom förslaget innebär en ntölming med två tinnnar för den utökade 
bat-:LlglUppen altemativt en utökning av två dagar j veckan med den utökade 
barngIuppen. 

Motionären menar att man kan "flytta" arbetstid från loven till de 40 veckor 
som dessa barn är j verksamheten. 

Om man styr personalens semesteruttag tilllovveckoma och minskar 
semesteruttagen under de 40 veckorna får mat1 ett falc-uskt högre antal 
personaltimmar att förfo ga över. Men i personalschemat har man ändå bara 
40 h per tjänst och vecka att förfoga över, Det innebär att man ändå måste 
ol111ördela de 2,75 tjänster (syskongrupp) eller 3,0 tjä.'1ster (småb81TISgluPP) 
som finns i gluppen så att en stölTe andel ligger under den del av 
dagen/veckan då barn tiiI föräldralediga är i verksamheten. Det i sin tur 
medför att tiden för sammanslagning av avdelningar laing öppning och 
stängning ökar (bam får vara med personal man kä.'1ner sänrre) och tiden rör· 
ellsan1arbete bing öppning och stängning ök81·. Detta gör attverlcsamheten 
under dessa veckor blir mer känslig för personalbortfall än om förslaget inte 
skulle genomföras. Det ökade behovet av vikarie om föTäldrama tiiI alla de 
121 barnen skulle välja denna modell kan uppskattas till 0,33 h per 
avdelning och vecka. Det skulle då medföra en ökad kostnad med ca 83 000 
la. (0,33h * 55 avdelningar * 40 veckor * 115kr/h = 83 490 la). Dessutom 
försänu·ar rorslaget möjligheten till att lägga in plancringstid för personalen 
under skolveckor. l modell 2 ligger personalens planeringstid på måndagm 
och fredagar då,batllgruppen är mindre eftersom bamen till fÖIäldralediga 
då inte är där. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår be-te.ckning 
SKN20121123 nr 2013_1344 

Ytterligare en följd av förslaget är att fler barn kommer att äta lunch på 
fdrskolan och då kommer dessa kosinader att öka med det ökade antalet 
barn som är i verksam.beten över lunchen. 

Antalet ökade portioner och kostnader som förslaget innebär: 

Nu äter de 121 bamenl6335 portioner (121 barn * 3 dagar/vecka * 45 
veckor = 16335 portioner) Skulle man istället räkna med att barnen är 47 
veckor i verksam.beten enligt nuvarande modell blir antalet pOliioner 17335. 

Om alla de 121 bamens föräldrar skulle välja enligt förslaget innebär det 
24200 pDliioner. (121 barn * 5 dagar/vecka * 40 veckor [sommarlov - 7 v, 
sportlov och påsklov 1 vecka vardera och jullov 3 veckor] = 24 200 
portioner. 

Kosinadsökning: antalet portioner som tillkommer är 7 865. Om varje lunch 
kostar 29 kr (inld personal men exklusive hyra) blir kostnadsökningen ca 
228 000 kr. Om man enbart räknar kostnaderna får råvaror och för övdga 
kostnader är dessa 12 la per lunch, vilket medfor enlcostnadsökning om ca 
94 000 la. Eftersom dessa portioner inte skulle lagas om man inte infår 
förslaget menar förvaliningen att det är rimligt att ta med 
personallwsinadema i kalkylen. 

Förvaltningen har ingen uppfattning om hur många foräldrar som kan tänkas 
välja alternativet enligt förslaget men om vi antar att ungefär hälften av 
fåräldrarna skulle välj a denna modell skulle det innebära en kostnadsökning 
om ca 156 000 kronor. Eftersom ilirskoleverksamheten redan nu går med 
underskott finns inga marginaler att ta av för att genomfåra förslaget. 

Förvaliningen är inte emot att bam till föräldralediga och arbetssökande får 
längre vistelsetid i förskolan, men då bör man göra det på ett sätt som inte 
ökar bamgruppernas storlek och äventyrar kvaliteten i verksamheten. 

Förvaliningens slutsats: Motionärens furslag kan vara en god ide när 
barngruppernas storlek minskats och-när fårskoleverlcsanilietens stmlcturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, rikets. Men i den rådande situationen 
är förvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i 
fdrskoleverksam.beten ledeT till minskade bamgrupper och ökad kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskor-~ 2013 -o 1-22 § 3, KS 
2012/43 
TjänsteslaiveJse, 2013-03-08, SKN2012/234 m 2013.855 "Rapport från 
den tematiska tillsynen 2012: Tema Barngruppernas storlek och 
personaltäthet (se ärende 9 i handlingarna till kallelsen) 
Protokoll från skolnäm.c,dens sanunanträde § 80, 2012-11-08 
Tjänsteskrivelse, 2012-10-09,SKN20121123 nr 2013.4333 
Protokoll från kommunfullmäktige § 51, 2012-04-23 
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TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-04-18 

Vår beteckning 
SKN2012/123 nr 2013.1344 

Förslag till beslut 

l. Skoll1ämnden antar :förvaltningens yttrande och slutsats som svar på 
motione.n och anser motionen besvarad. 

2. Yttrandet överlämnas till ko=unfullmälctige. 

Bes luts expe el i eri n g 
Kommunfullmälctige 

eJ r-
~~"~ 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-01-22 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 3 KS 2012/43 

Redovisning av beredd motion om möjlighet till ökad vistelsetid 
inom barnomsorg, för barn till föräldralediga föräldrar, motio-
när: Anders Nilfjord (FP) - återremiss 
Sammanfattning 
I motionen föreslås att skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 
25 timmars vistelsetid per vecka i förskolan, som ett altemativ till nuvaran-
de 15 tmunar/vecka. Detta för bam vars föräldrar är föräldralediga. 

Av skolnänmdens yttrande föreslår nänmanden att motionärens förslag bi-
falls förutsatt att nämnden får ytterligare ekonomiska resurser för tillkom-
mande kostnader för den utökade vistelsetiden. Kostnaden för detta är inte 
redovisad. Fullmäktige kan därmed inte ta ställning till motionens förslag 
med föreliggande yttrande från skolnän1l1den som grund. 

Föreslås att ärendet åtenemitteras till skohlämnden för kompletterade utred-
nIng. 

Beslutsunderlag 
- Skolnämndens beslut 2012-11-08, § 80. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att återremittera skolnänmdens beslut 2012-11-08, 
§ 80 till skolnämnden, för kompletterande beredning. Av delma ska 
nämndens värdering av förslaget framgå. Om nfuIDlden bedömer att för-
slaget kan genomföras, ska förslag till fmansiering redovisas. 

Beslutsexpediering 
Skolnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,197 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-08 

Skolnämnden 

2012 -11- 22 

/ 

SKN § 80 SKN 20121123 

Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräJdralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 23 april 2012 (§ 51) överlämnat en motion till 
skolnämnden för beredning. Folkpartiet liberalerna föreslår i motionen att 
barn till föräldralecliga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året !lmt 
eller 25 timmar i veckan under skolveckor. Detta innebär att barnen inte 
skulle ha rätt till förskola Ullder loven. Under sommarlovet räcker det med 
att barnen är hemma sju veckor. Att införa de@a möjlighet skulle inte 
medföra ökade kostnader för förskolorna och därigenom inte heller för 
kOl=unen. 

I fcirvaltningens svar på motionen konstateras att förslaget om att låta 
vårdnadshavare välja 25 timmar i veckan under skolveckor konIDler att 
medföra ökade kostnader for förskolorna och därigenom för kommunen. 

Vid arbetsutskottets behandling av ärendet föreslås att skolnämnden 
överlämnar förvaltningens yttrande som svar på motionen. Under 
förutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska resurser föreslår 
arbetsutskottet att skolnämnden bifaller motionärens förslag om att barn till 
föräldralecliga rar rätt att välj a mellan 15 tll=ar i veckan året lUnt eller 25 
timrnar i veckan under skolveckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som svar på 
motionen. Under förutsättning att verksamheten får y1terligare ekonomiska 
resurser bifaller skolnämnden motionärens förslag om att barn till fdräldra-
lediga får rätt att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

Anders Nilfjord (FP); Förvaltningen skriver i sitt sval' om ökade kostnader 
fcir~förskoloTlla, men det framgår inte hur stora dessa kostnader beräknas 
vara. J ag håller inte med i resonemanget då man helt bortsett från det faktum 
att b amen inte ko=er att vara i förskolan under loven. Detta innebär 
minskade kostnader for förskolorna som väger upp de eventuella ökade 
kosinadema under resterande del avlret. 

Föreslås att ärendet åtell'emitteras för att kompletteras med 
kostnadsberäkningar där hänsyu även tagits till att barnen inte kommer att 
vistas på förskolan under loven. Om nämnden inte väljer detta föreslås att 
skolnämnden bifaller motionen och inför möjligheten att välja 25 
timmar/vecka. 

;;7'( ~ J I EXPEDIERAD SlGNp.TUR ) UTDRAGS8EST(RKI~Il\'G 

I 

Nr 20124T14 



( 

( 

- -"'-- ;., 

HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-08 

Skolnämnden 

JUSTERARE 

SKN § 80 SKN 20121123 

FOltS. 

Svar på motion om ökad vistelsetid för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 
8eslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller om beslut ska 
fattas på dagens sammaniTäde. 

Ordföranden finner att beslut ska fattas på dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Anders Nilfjords förslag och 
finner att skolnämnden bifaller ordförandens fdrslag. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12,2012-10-22 
Tj änsteskrivelse, 2012"10-17 
Protokoll kommunfullmälctige § 51, 2012-04-23 
Tj änsteskrivelse, 2012-04-04 
Motion från Anders Nilfjord (FP) 

8eslut 

l, Skolnänmden överlärnnru: yttrandet som svar på motionen. 

2. Under förutsättning att verksamheten får ytterligare ekonomiska resurser 
bifaller skolnäc-nnden motionärens förslag om att barn till föräldralemga 
får rätt att välj a mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i 
veckan under skolveckor. 

Reservatfon 
Anders Nilfjord (FP); Det är bara att beldaga Råbos barn och föräldrar inte 
får möjlighet till mer tid i förskolan. Kostrulrlen fdr genomfårandet av denna 
förändl'illg hade vant obefintlig och det är därfdr tråkigt att fdrvaltningen 
inte tagit hänsyn till bårleäkade och minskade kosmader. Nu fokuserar 
svaret tyvän enbart på de ökade kostrulrlerna, 

Beslutsexpediering 
KOlDDloofullilläktige 

EXPED!ER.A.D SIGNATUR UTUPAGSaEST'fRKN1NG 

!*1 I ;f7!r'j 
I~f 2012A714 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-09 

Vår betec.knlng 
SKN20121123 nr 2012.4333 

Skolförvaltningen 
Skolkantoret 
Lennart Eriksson, kvalitetscontroller/utvecklingsledare 
0171-52613 
len nart. eriksson@bildning,habo.se 

Svar på motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till 
föräldralediga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 
Sammanfattning 
Folkpaliiet liberalerna föreslår i motionen att barn till föräldralediga får rätt 
att välja mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under 
skolveckor. Detta innebär att balnen inte skulle ha rätt till förskola under 
loven. Under sommarlovet räcker det med att barnen är hemma sju veckor. 
Att införa denna möjlighet slm!le inte medföra ökade kostnader för 
förskolorna och därigenom inte heller fOr kommunen. . 

I dag tillämpas två olika modeller över hur man förlägger de 15 timmar som 
föräldralediga vårdnadshavare har rätt till. Antingen ligger tinrmama mellan 
08.30 -11.30 måndag - fredag eller mellan 08.30 - 13.30 tisdag, onsdag 
och torsdag, Det sista är deu vanligaste modellen. 

Om man skulle införa möjligheten att välja 25 tinrmar i veckan under 
skolveckor umebär det en vistelse på förskolorna mellan 08.30 -13.30 
måndag - fredag under dessa veckor. . 

Den för barnet viktigaste pedagogiska verksamheten ligger mellan 8.30-
11.30 på dagarna. Den utökade tiden på fOrskolanjämfdrt med att de 15 
tinunarna ligger på alla veckans dagar blir lunch och, beroende på hur 
gann11alt barnet är, vila eller "fri lek", Jämföli med om de femton timmarna 
ligger fördelat på tre dagar blir att man vistas på förskolan fem dagar istället 

Motionären menar att denna förändring inte medför några ökade kostnader 
fOr försko Ian. Detta är inte riktigt korrekt eftersom balngruppens storlek 
ökar mellan 08.30 och 13.30 vilket gör att möjligheten att klara sig utan 
vikarie denna del av dagen minskar. Det kommer att innebära att 
kostnaderna för vikarier ko=er att. öka, eftersom förslaget in11ebär en 
utökning med två tinrmar för den 1.Itökade barngruppen alternativ i en 

. utökning av två dagal' i veckan med den utökade b=gruppen. 

Dessutom innebär förslaget att man måste omfördela de 2,75 ~ änster 
(syskong11lpp) eller 3,0 tjänster (småbamsgrupp) som finns i gruppen så att 
en större andel ligger under den del av dagenlveckal1 då barn till 
fOräldralediga är i verksamheten. Det i sin tur medför att tiden for 
sammanslagning av avdelningar krU1g öppning och stängning ökar (b= rar 
vara med personal man känner sämre) och tiden för ensalllarbete kring 
öppning och stängning.ökaL Detta sallltidigt som kravet på att öppettiderna 
på våra förskolor ökar. Fler måste ha öppet från 06.00 på morgonen till 
18.30 på kvällen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-09 

Vår beteckning 
SKN2D12/123 nr 2012.4333 

Ytterligare en följd av rorslaget är att fler barn kommer att äta looch på 
förskolan och då kommer dessa kostnader att öka med det ökade antalet 
barn som är i verksamheten över lunchen. 

Förvaltningen överlämnar detta yttrande som svar på motionen, utan förslag 
till bes lut. 

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige § 51,2012-04-23 (bifogas kallelsen) 
TjänBleslaivelse 2012-04-04 
Motion från Anders Nilfj ord (FP) 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 



rr~ HÅBO 
.., i<OIV1IV1U~~ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
201.2-04-23 

Kommunfullmäktige 

KF § 51 KS 2012/43 

Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldraledi-
ga, motionär:_ Anders Nilfjord (FP) 

Av motionen fi-amgår fciljande i sin helhet: "Skollagen ställer krav på att 
barn till föräldralediga ska ha rätt till minst 15 timmars förskola 1 veckan. 
För barnen kan detta innebära att de inte får möjlighet att delta i förskole-
verksamneten på det sätt de skulle vilja och som skulle kUlma vara bäst för 
barnet. Att ge barnen rätt till utökad tid i förskolan är inte gratis. Det finns 
dock ett sätt som andra kommuner provat och som inte innebär ökade kost-
nader för kommunen. 

Folkpartiet liberalerna föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja 
mellan 15 tirmnar i veckan året mnt eller 25 tinunar i veckarl Ullder skol-
veckor. Detta ilmebär att barnen inte sknlle ha rätt till förskola under t ex_ 
sport- och påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är 
henuna 7 veckor. Att införa denna möjlighet skulle i.nte innebära ökade 
kostnader för förskolorna och därigenom inte helier for kOJllillUllen. 

Med arJedning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalema på följ ande: 

Korm'llunfullmäliige beslutar: 

att Skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet ti1125 timmars vistelse-
tid i förskolan för barn tiU föräldralediga i enlighet med förslaget ovan." 

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Nilfjord (FP)_ 

- Tjänsteskrivelse 2012-04-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlhllllla motionen till skolnhl1l1lden, fcir be-
redning. 

Beslutsexpediering 
Skolnärnnden 

('J- . 
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HÅBO $'AMM'ANTRÄDESPROTOKOLL 
::' .• _,_,;< ., • c 
fq·· " 
patum. . 

KOMMUN 20J;j.C0pC02' " 

Kommunstyrelsen 
r' 

JtVV2dl&ria/ 't& 
KS § 119 KS 2013/85 

Förslag till uppföljning av verkställighet 
Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer daterad 2012,03,09 så granskades 
verkstlilligheten av ett antal av fullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade 
att verkställighets graden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin för bevakning och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Den absolut siörsta andelen av fakliska uppdrag från fullmäktige till de 
kOlmnunala nämnderna har sitt ursprung i beredningen av inkollUla motio, 
ner eller medborgarförslag. Uppdragen handlar då om att fullmäktige 811, 
tingen har remitterat en motion till en nämnd för beredning, eller om att 
fullmäklige bifallit en beredd motion och därmed uppdragit till nämnd att 
verkställa den. 

Kommunstyrelsens uppdrag är, enligt kommunallagen, att agera verkstlil, 
lande med ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenlleter sanlt att ha uppsikt över de övriga nämndernas verksanlhet. 
Enligt kommunallagen åligger det även särskilt styrelsen att verkställa full, 
mäktiges beslut. 

Mot bakgrund av detta så har kommunstyrelsens kansli genomfött en 
granskning av verkställighetsgraden bland ett urval av beslutade motioner. 

Undersökningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighets graden i 14 st beslu, 
tade motioner och medborgarförslag under perioden 2010,2012. Av under, 
sökningen framgår att 8 st beslut inte kan anses som verkställda. 

Anledningarna till detta skiljer sig åt fråll fall till fall men handlar bland an, 
nat om minskade resurser eller oklar finansiering. Det går även att utläsa att 
bifallna motioner ibland får vänta på verkställighet i upp till 2,3 år. 

Slutsatser 
Kansliet har sedan tidig81'e noterat vissa problem i hanteringen av motioner. 
Det har framförallt handlat om att motioner och medborgarförslag som re, 
mitterats av fullmäktige till nämndenla och kommunstyrelsen ibland blir 
"liggande" en ganska lång tid ulian handläggnlllg, och behandlulg i nämnd. 

Men lmdersökningen påvisar även att bifallna motioner och medborgarför, 
slag riskerar attJa vänta en längre tid på att bli verkställda. 

Med detta som utgårlgSPUl1kt så f6reslår kommunstyrelsens k811Sli att följan, 
de hanterulg as mot.loner och medborgarförslag införs: 

F.xPEDIEP,J:..D , SIGNATUR UTDRt;GSa~STYRKNING hlr 201 ;;;.2377 



-----c HÅBO 
KOMMUN 

.SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . 

.' 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 KS 2013/85 

Kommunfullmäktige remitterar alltid motioner och medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterat i sin tUr mo" 
tionen eller medborgarförslaget till den eller de nämnder som berörs eller till 
handläggare på komnmnledningskontoret Förslag till yttrande, skrivs av 
tjänsteman och mallen för tjänsteutlåtrmde ska användas. På så sätt kan pro-
tokollsutdraget fungera som remissvar. Nämnden fastställer yttrandet och 
skickar det till kommunstyrelsens kansli som bereder ärendet inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då en nämnd ska yttra sig över 
en motion ska ärenderubriken som användes i konununfullmäktige även an-
v~l1das i nämnden. 

På så sätt så har kommunstyrelsen en bättre möjlighet att kontrollera att re-
misstider följs, och kan på ett tydligare sätt sammanställa yitrandenfr'ån oli-
ka nämnder. Det ger också kommunstyrelsen bättre förutsättningar att lämna 
förslag om återrappOliering om motionens verkställighet till fullmäktige. 

För att fullmäktige ska hållas informerad om verkställighetsgraden av de be-
slut man fattat så behöver även en rutin upprättas som talar om hur och när 
en sådan återrappOliering kan ske. 

Konmmnstyrelsens kansli föreslår därför att kommunstyrelsen en gång per 
år, förslagsvis i samband med fullmäkliges sammanträden i december, redo-
visar verkställigheten i urval av bifallna motioner och medborgarförslag till 
fullmäklige. 

För att en sådan uppföljningsrutin ska fungera så är det viktigt att understry-
ka att både motioner och medborgarförslag innehåller förslag till någonting 
och ska alltså inte behandlas eller betraktas som fr·ågor. Det väldigt svårt att 
utvärdera graden av verkställighet i ett medborgarförslag eller en motion 
som "anses besvarad", eftersom det skapar en otydlighet kring vad som fak-
tiskt ska genomföras. Kansliet föreslår därför att följ ande beslutsformule-
ringaT används: 

o Bifall ( som innebär att det som motionenlmedborgarförslaget före-
slår ska genomföras) 

s Bifall till viss del (som innebär att en del av det som motio-
nenlmedborgarförslaget föreslår ska genomföras, här är det viktigt 
beslutet tydligt förklarar vilken del av motionenlmedborgarförslaget 
som ska bifallas) 

• Avslås (som innebär att det som motionenlmedborgarförslaget före-
slår inte ska genomföras) 

• Ska anses färdigbehandlad med hänvisning tiE de omständighe-
ter/fakta som inhänltats under remissen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESll'RKNII~G I~r 2013.2377 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

JUSTER.A..RE 

KS § 119 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-06-26. 

KS 2013/85 

Skrivelse "Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut", 2013-07-30 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 96. 

Utskottet tillstyTker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner och uppdrar till kommunstyrelsen att införa re-
dovisad rutin för beredning och återrapporteling av fullmäktiges beslut. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, då behov uppstår, äudra 
och komplettera rutinen för översyn av verkställigheten av kDlllil1un-
fullmäktiges beslut. 

3. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av kommunfullmäkti-
ges beslut - En redovisning av status för utvalda motiouer och medbor-
garförslag", 2013-07-30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNll~G 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-52502 
hans.nordstedt@habo.se 

Datum 
2013-09-10 

1 (3) 
Vår beteckning 

KS2011/42 nr 2013.2479 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 
Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Preliminärt datum 
behandlad: fdr återredovisning 

till: 
Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) Kommun-
(2010/48) 2010-06-14 styrelsen 2013-11-25 (KS) 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun- Demokrati-
fullmäktiges sammanträden, beredningen 
motionär: Nihad Hodzic (C) kommun 
(2012/9) 2012-02-27 . styrelsen 2013-11-25 (KS) 

Om system med politiska 
lärlingar, 
motionär Tomas Alm (FP) Demokrati-
(2012/38) 2012-03-26 beredningen 2013-09-23 (KF) 

Om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) Skol-
(2012/43) 2012-04-23 närlmden 2013-09-23 (KF) 

Om att förebygga att bam inte 
vräks, motion:är'; Tomas Alm (FP) Social-
m.fl. (2012/64) 2012-06-11 nämnden 2014-03-03 (KS) 

Om egen bär'bar dator/läsplatta 
från l:a klass i skolan, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Lisbeth Bolin (C) och Nihad Skol-
Hodzic (C) (2013/75) 2012-06-10 nänmden 2014-03-03 (KS) 



2(3) 
Datum 
2013-09-10 

Vår beteckning 
KS2011/42 nr 2013.2479 

Om utökad valfrihet genom 
inlärande aven LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 
(2013/80) 

MedborgarI6rsJag: 

Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande 
av orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken 
(2009/83) 

2013-06-10 

Fullmäktige: 
behandlad 

2009-09-28 

Om ordnandet av stora inhägn-
ade rast-och lekgårdar för hundar 
(2011/199) 2011-12-19 

SociaJ-
nänmden 2014-03-03 (KS) 

Remitterad till: Preliminärt datum 
I6r återredovisuing 
till: 

KonmlUn-
styrelsen 

Miljö- och 

2013-11-23 (KS) 

tekniknämnden 2013-09-23 (KF) 

, Kommun-Om att stimulera energieffek 
tivisering av småhus, (2012/57) 2012-06-11 styrelsen 2013-09-23 (KF) 

Om insamlig av IT-utrustning 
till fönnån för tredje världen, 
(2012/67) 

Om att imätta ett natun'eser-
vat vid Hunnneldal/Öster 
kvarn, Skokloster 
(2013/2) 

Om kostnadsfri ledsagning 
(2013/42) 

Om att ordna en plan för 
BMX-cykling m,m, i 
Sko kloster (2015/52) 

Om att anlägga en lekplats i 
KräggaOlmådet (2013/79) 

KOlmnUll-
2012-06-11 styrelsen 2013-11-25 (KS) 

2013-03-25 

2013-02-25 

2013-04-22 

2013-06-10 

ob 

Miljö- och 
telmiknämnden 2013-09-23 (KF) 

Social-
nälrulden 

KOlrunun-
styrelsen 

Miljö- och 

2013-11-25 (KS) 

2013-11-25 (KS) 

tekniknälnnden 2014-03-03 (KS) 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

);J 
3(3) 

Vår beteckning 
KS2011/42 nr 2013.2479 

l. Fullmäktige noterar foreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarforslag. 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 117 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
D.atum 
2013-09-02 

KS2010/111 

Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
enligt 9 § LSS och 4 kap Sol 
Sammanfattning 
Socialnämnderna är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade in-
satser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) el-
ler enligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbmtits och inte verkställts på nyii inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande bisLåndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kOlrununen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Av socialnänll1dens redovisning 2013-06-11, § 52, framgår följ811de: 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Båbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rappDlierats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller 811l1an sär-
skilt 811passad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, fmns det San1l1lan-
lagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad fOr tillfallet, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kort. Resterande fyra av dem har uppgett att de avvaktar 
nytt gmppboende i Båbo kormmm och önskar dessförimlan inte bli erbjuden 
arman verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rappDlierade även i 
tidigare kvartal. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då klient återtagit sin ansökan. 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende permanent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har s81ntliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och rester811de fem är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya äld-
reboendet Solängen. 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

SocialförvaltnIng_ens kommentar 
Sarmnamattningsvis k811 förvaltningen konstatera att det, liksom tidig81'e, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte h81' verkställts inom 
rimlig tid. 

09 OU. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UmRAGSSESWRKI~ING 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-09-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 117 KS 2010/111 

Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är där-
för fortsatt en viktig del av förvaltningens verksamhetsanalys för åren 2013-
20is. 

I nuläget fInns inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommuns nya äldreboende Soläogens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Näo:mden överläomar redovisningen till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer. 

Beslutsunderlag 
Socialnäomdens beslut 2013-06-11, § 52 
Tjäosteskivelse 2013-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 94. 

Utskottet överläomar redovisningen till styrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

SIGhiATUR UTDRAGSBESTYRKNING r~f 20"13.22.<17 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 
2013-06-11 

Socialnämnden ~--HÅBO KOr'1MUN 
KOIMJHSTli>B.SEI/S FORYILTNlNG 

INKOM 

SN § 52 SN 2013/8 2013 -06-19 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om 
beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshind-
rade (LSS) eller enligt Socialt j änstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre 
månader efter beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera 
om en insats har avbmtits och inte verkställts på nytt inom tre månader från 
avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att lcol1ununen 
tilldöms ett vite från tiotusen laonor och upp till maximalt en milj on laol1ar. 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Båbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, viDeet rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan 
särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det 
sammanlagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad för tillfallet, och kommer eventuellt att återta 
sin ansökan inom kOli. Resterande fYra av dem har uppgett att de avvaktar 
nyt! gJuppboende i Båbo kommun och önskar dessföritman inte bli erbjuden 
arman verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rapporterade även i 
tidigare kV81ial. Ett beslut som tidigare rapporterats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då ldient återtagit sin ansÖk811. 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende perm811ent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har samtliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och resterande fem är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya 
äldreboendet Solängen. 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LS S är fallat i juni 
2009. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LS S som inte har verkställts inom 
rimlig (id. 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-06-11 

Socialnämnden 

SN § 52 SN 2013/8 

Projektering fcir ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är 
dänör fortsatt en viktig del av fcirvaltningens verksamhets analys för åren 
2013-2015. 

I nuläget [mns inga beslut levar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo ko== nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-24, nr SN 2013 .1368. 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna fdrvaltningens rappOli angående 
ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-
mäktige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Ko=unfullmäktige 
Ko=un.fullmälctiges revisorer 

UTDRAG§SESTYRKN.!NG •• Nr2013,'ISS3 
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~.HÅBO 
., KOMMUN 

Si'J~MANTRÄDESPROTOKOLL 
.'. " ~ ;" .. " '., t 

Datum 

Kommunstyrelsen 

KS § 134 KS 2013/83 

Förslag till dels till justerade valdistrikt och dels till namn på di-
strikten - inför de kommande valen år 2014 
Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäklige, 2014-09-14. Båda 
valdagarna föregås aven period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-
melser för valdistriktens utformning återflllns dels i vallagen och dels i 
Valmyndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dess framgår 
bland annat att antalet rö stberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras aven geografisk obruten 
yta. Valmyndigheten rekonunenderar att distrikten nanmges så att den rös-
tande ska förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. För 
närvarande är distrikten benämnde Håbo l till Håbo 10. 

Länsstyrelsen ska senast den l december, året före valåret, beslut om indel-
ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 
tid före detta datum. 

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver. 
Antalet röstberättigade i nuvarande distriklIO uppgår till ca 2000 röstberät-
tigade. 

Valnänmden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi-
strikt, umebärande en anpassning dels till vallagen och även till Valrnyndig-
hetens rekommendation gällande distriklsindelningen. 

Nämndens förslag umebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt-
ningsvis utgörs av ett sammanhållet Olmåde och att distrikt 10 för Skoldos-
ter tätort med kringormåde, yi- och befolkningsmässint minskat så att det 
hålls inom den övre gränsen för antalet röstberättigade. Område 9 för Över-
gran har utökats med motsvarande Olmåde. Till detta kommer vissa smärre 
justeringar av vissa av de öVTiga åtta orl1l'ådena. 

Nämnden redovisar vid samma tillfalle även förslag till nanmsättning av de 
ti o distrikten. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande valdistriktsindelning 
Förslag dels till ny valkretsindelning och dels tillnanmsättning av val-
diskrikten enligt valnämndens förslag, 2013-06-26, § 6 
Vallagen (2005; 83 7) 
Valmyndighetens manual for länsstyrelsens och valnämndens arbete 
med valgeo gratl och mandat q '2,.-

EXPEDIER. .... D SIGI~ATUR U I DRAGSBESTYRK~\"ING Nr 20",3.2395 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 134 

Valnämndens beslut 2013-06-26, § 6 
Tjänsteskrivelse 2013-08-06 

SAMfl/IANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
20j3-09"02 

KS 2013/83 

Arbetsutskottets fcirslag till beslut 2013-08-20, § 109. 

Utskottet tillstyrker fcirvaltningens förslag till beslut. 

. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar godkänna valnämndens förslag till justerad 
valkretsindelning i enlighet med valnänll1dens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnämnden fcirslag till ny beteckning av 
respektive valdistrikt i enlighet med nämndens beslut 2013-06-26, § 6: 

Nuvarande beteckning 

Håbo l 
Håbo 2 
Håbo3 
Håbo4 
Håbo 5 
Håbo 6 
Håbo 7 
Håbo 8 
Håbo 9 
Håbo 10 

EXPEDIERAD 

Nv beteclming 

Mansängen 
Skörby 
Eneby 
Råby 
Få.!läs 
Västerängen 
Åsenområdet 
Ekillaområdet 
Övergran 
Skokloster 

SIGI~AruR UTDRAGSSESTYRKNING Nr 20'13.2395 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-06-26 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN § 6 KS 2013/83 

Förslag till justerade valdistrikt inför de kommande valen under 
år 2014 
Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kOlmnunfullmäktige, 20 14-09-14. 
Båda valdagarna föregås aven period för förtidsröstning. 

Håbo kommun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm-
melser för valdistriktens utfonnning återfinns dels i vallagen och dels i Val-
myndighetens manual gällande valgeografi med mera. Av dessa framgår 
bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras aven geografisk obruten 
yta. 

Länsstyrelsen ska senast den l december, året före valåret, beslut om indel-
ning i valdistrikt, innebärande att fullmäktiges beslut ska föreligga i lämplig 
tid före detta datum. 

I den nuvarande valkretsindelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver. 
Antalet röstberättigade i nuvarande distrikt 4 och distrikt 10 uppgår till ca 
2000 röstberättigade i respektive distrikt. 

Föreslagna förändringar 
VästerdalsOlmådet, som för närvarande utgör den huvudsakliga delen avena 
enklaven av distrikt 2, sammanförs med dels den andra delen av distrikt 2 
och dels med distrikt 3. Skäl: att distrikt 2 däl111ed utgör ett sanmlllilhäl1gal1-
de geografiskt område. 
En mindre del av Västerängsområdet överförs från nuvarllilde distrikt 2 (en-
klav) till distrikt 6. Det överförda oml"ådet byter därmed röstningslokal från 
den i Västerängsskolan till lokalen i Futurumskolan. Skäl: Västerängen hålls 
sammllil inom ett distrikt. 

Nya distrikt 3 tillförs Olmådet i anslutning till Abergs museum, från distrikt 
4. Det överförda Olmådet byter dfumed röstningslokal från den i Futurwn-
skolan till lokalen i Gröna Dalenskolan. Skäl: antalet röstberättigade idi-
strikt 4 sjunker till under 2000 röstarlde. 

Del av distrikt 6 nona överförs till distrikt 8. Den överförda delen byter 
därmed röstningslokal från konmmnhnset till lokalen i Gransäterskolan. 
Skäl: antalet röstberättigade i distrikt 6 sjunker till nnder 2000 t'0stande. 
Södra delen av distrikt 10 överförs till distrikt 9. Skäl: antalet röstberättiga-
de i distrikt 10 sjunker till under 2000 röstande. 

I övrigt sker vissa smärre gränsjusteringar inom den nuvarande distriktsin-
delningen. Det senare medför inga praktiska konsekvenser. 

EXPEDIERAD q V SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2096 



rnlHÄSO 
., KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-06-26 

Valnämnden 

JUSTERARE 

VN §6 KS 2013/83 

Förslag till namnsättning av valdistrikten 
De nuvarande valdistrikten är inte nllillilsatta utllil distrikten i tätorten be-
nänms Håbo l till Håbo 8. Övergrans- respektive SkoklosterOlmådet be-
nämns Håbo 9 och Håbo 10. Enligt Valmyndighetens manual ska löpnum-
merbeteckningar inte användas dels av identifikationsskäl och dels får att 
säkra sortering av distrikten vid datorgenererade presentationer. 
Följande förslag till nämnsättning av kOlmnunens valdistrikt föreslås: 

Nuvarande beteckning 
Håbo l 
Häbo 2 
Håbo 3 
Håbo 4 
Håbo 5 
Håbo 6 
Håbo 7 
Håho 8 
Håbo 9 
Håbo 10 

Beslutsunderlag 

Ny beteckning 
Mansängen 
Skörby 
Eneby 
Råby 
Fånäs 
Västerängen 
Äsenområdet 
EkillaOlmådet 
Overgran 
Skokloster 

Nuvarande valdistriktsindelning 
Förslag dels till ny valkretsindelning och dels tillnamnsättning av valdi-
strikten 
Vallagen (2005:837) 
Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 
med valgeografi och mandat 
Tjänsteskrivelse 2013-06-24. 

Valnämndens beslut 

l. Nänmden tillstyrker förvaltningens förslag gällande dels förslag om ny 
valkretsindelning och dels gällllilde förslag till namnsättning av valdi-
strikten. Nänmden godkälmer att vissa justeringar av det förslagna kan 
ske imlllil fullmäktiges ställningstagande. 

2. Nänmden överlänmar förslaget till fullmäktige för beslut. 

Beslutsexpediering 
KOlmnunfulImäktige 

EXPEDIERAD 

,."L 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 136 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-09-02 

r / ArVLUAJU.. 1~{ 

KS 2013/98 

Förslag till regler för kulturstipendium i Håbo kommun 
Sammanfattning 
I och med fullmäktiges beslut 2013-03-25 så övertog kommunstyrelsen an-
svaret för kultur- och fritidsfrågor från bildningsnämnden. Bildningsnämn-
den har vartaJJllat år sedan 2007 delat ut Håbo kommuns kulturstipendium 
till personer, grupper, ensembler eller organisationer som är bosatta i - eller 
har anknytning till- Håbo kommun och som gjOli uppmärksammade och 
allmänt erkända insatser på det kulturella Olmådet. 

Utdelningen av kulturstipendiet regleras av reglemente som har antagits av 
fullmäktige. 

För att tydliggöra komrmmstyrelsens ansvar för kulturfrågorna och för att 
förenkla handläggningsprocessen så föreslår kOlmnunstyrelsens kansli att 
reglemente för kulturstipendium, beslutat 2007-06-18 § 70, upphör att gälla 
och ersätts av regler för kulturstipendium i Håbo kommu11. 

I det föreslagna regelverket så tydliggörs kommunstyrelsens ansvar för kul-
turstipendiets utdelning. Vidare så tydliggörs handläggningsllltiner och an-
sökningsförfarande. Ett tillägg med lydelsen "stipendiater bör företrädeIse-
vis vara i början av sin konstnär'liga eller kulturella}carriär" även infogats i 
reglerna. Kansliet gör bedömningen att sådan skrivelse ger kOlmounen möj-
lighet att stödja utvecklandet av ungt konstnärskap. Vilket ligger i linje med 
fullmäktiges mål om att barn och unga i Håbo kommml ska ges bästa möjli-
ga fÖllltsättningar för personligt utveckling och lärande. 

Kansliet föreslår även att fullmäktige delegerar rätten att göra framtida ju-
sterillgar eller förändringar i reglerna till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Regler för kultuTstipendiunl i Håbo kommml, hid.nr: 2013.2334 

- Tjänsteskrivelse 2013-08-26. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommmlfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta regler för k:ultm'stipendium i Håbo kom, 
mun och därmed upphäva reglementet för kOlmnunens kultm·stipendium. 

2. Fullmäktige beslutar att kOlllin\lllstyrelsens äger rätten att besluta om 
framtida justeringar och förändringar i regel för 1:111turstipendiunl i Håbo 
kOmnl\lll. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSB~STYRKI~ING Nr 2Dj 3.2355 
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el 
Syfte 

HÅBO REGLEMENTE 
Datum 

KOMMUN 2013-08-26 

Regler för kulturstipendium i Håbo kommun 

Vår beteckning 
nr 2013.2334 

Håbo kommuns kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och att uppmuntra 
och stödja kulturellt verksamma personer eller grupper inom kommunen. 

Stipendiet är riktat till skilda konstnärliga och kulturella områden såsom konst, musik, sång, litteratur, 
teater, dans foto, film, konsthantverk samt verksamllet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. 

Behörighet 
Stipendiet delas ut till personer, grupper och organisationer som är bosatta i - eller har anknytning till 
- Håbo kOJllillun. Stipendiet utdelas inte som belöning för arbete som utförts i konununal tjänst. 
Stipendiater bör företrädelsevis vara i början av sin konstnärliga eller kulturella kalTiär. 

Stipendium 
Stipendiet ska delas ut vmt armat år, med stmt år 2013. Den totala stipendiesumman uppgår till det 
belopp kOJ=mnfullmäktige anslagit i budget. 

Beslut 
Kulturstipendium utledas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger rätten att utdela hela 
stipendiebeloppet till enbmt en stipendiat eller fördela beloppet på flera stipendiater. 

Ansökan om stipendium 
Kulturstipendiunl kan sökas eller föreslås. Sista dag för att söka eller föreslå kulturstipendium är den 
15 september vid utdeillingsåret. Information om att kulturstipendium kan sökas och föreslås ska 
amlonseras i lokalmedia och på kommunens hemsida senast en månad före mlsökan- och 
förslagstidens utgång. 

Förslag på stipendiater 
Avdelningen för kultur och livsmiljö lämnar efter beredning av inkonula ansökningar förslag på 
stipendiater till kommunstyrelsen. 

KOJllinunstyrelsens äger rätt att justera eller förändra dessa regler. 



1 (1 ) HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2013-09-11 

Vår beteckning 
KS2009/96 nr 2013.2504 

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

Redovisning av revisionsrapport - "Granskning av bygglovshan-
tering" 
Sammanfattning 
Föreligger granskningsrapport om bygglovshantering. Revisorema rekom-
mendationer ett antal åtgärder bland annat inom områdena målstyrning, 
måluppfyllelse, inforande av prioriteringsordning for verksamheten samt en 
strategi för rekrytering och bibehållande av personal. 

Rapporten redovisas till kommnnfullmäktige for kännedom. 

Beslutsunderlag 
- Revisionsrapport - "Granskning av bygglovshantering, juli 2013". 

Kornmunkansliets forslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar rapporten som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktiges revision 
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