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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

2015-04-13, ld. 15:00 - 17.40, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

C mina Lund (M) ( ordfårande ), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), ej närvarande. Leif Zetterberg (C) tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör, dock ej § § 67-76, §§ 78-81 då Helene 
Cranser (S) tjänstgör 
Werner Schubeli (S), ijänstgör 
Michael Rubbestad (SD), ijänstgör 
Owe Fröjd (Båp), ej närvarande, Bengt Björlanan (SD) tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), ej närvamde 
Leif Zetterberg (C), tjänstgör 
SabineNaresson (MP), ej närvarande 
Helene Cranser (S), tjänstgör del av sammanträdet 
Johan Tolinsson (S), närvarande 
Bengt Björlanan (SD), tjänstgör 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
J onas Eliasson, kanslichef 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Klas Ljungberg, plan- och utvecklingschef, §56,§§ 60-65 
Marie Pettersson, planerare, § § 60-65 
Marie Ekberg, planerare,§§ 60-65 
Domagoj Lovas, planarkitelct, § § 60-65 
Märit Olofsson Nääs, projelctledare, § 60 
Richard Westning, räddningschef, § 51 
Louise Lightowler, säkerhetssamord:nare, § 51 
Mari Holmqvist, enhetschef,§§ 71-72 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Eva Staake (S) och Christian Nordberg (MP) 

2015-04-20, kommunkansliet, kommunbuset, Bålsta 

§§ 55-81 

Kl. 17.05-17.15, § 79 



HÅBO 
!<OM MUN 

Kommunstyrelsen 

Underskrifter, kom
munstyrelsens proto
koll 2015-04-13 

Selcreterare 

Ordfårande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

--·-··-·---·-- ·------



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatu.m: 

Datum for 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
fcir protokollet: 

Underskrift 

'· ' 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2015-04-13 

2015-04-22 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datum fcir 
anslags nedtagande ef
ter: : 2015-05-15 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§55 Godkännande av dagordningen 

§56 Informationer 

§57 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

§58 Redovisning av inkomna handlingar 

§59 Aktuella protokoll2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

§ 60 Förslag - markanvisning for kvarter 5 inom området for Detaljplan l , Resecentrum och 
stationsområdet, Bålsta Centrum (etapp l) 

§ 61 Beslut om granskning av planforslaget for detaljplan for del av fastigheterna Väppeby 6: l 
och Väppeby 7:218, Väppeby äng 

§ 62 Nytt exploateringsavtal Viby Äng Etapp E, detaljplan 371 

§ 63 Detaljplan 3 7 4 for Bålsta l : 112, Täppans forskol a, i Bålsta , Håbo kommun - Antagande 

§ 64 Beslut om bredbandsstrategi for Håbo kommun 

§ 65 Samråd inom vattenforva1tningen l november 2014- 30 april2015 

§ 66 Håbo leorinnuns årsredovisning 2014 samt ombudgeteringar av pågående investeringspro
jekt från år 2014 ti112015 

§ 67 Årsredovisning 2014 BRF Väppeby i likvidation 

§ 68 Årsredovisning 2014- BRF Väppeby 2 i likvidation 

§ 69 Årsredovisning stiftelsen socialsamfond 2014 

§ 70 Årsredovisning stiftelsen skolsamfond 2014 

§ 71 Biblioteksplan 2016-2019 

§ 72 Förslag till nya avgifter vid Håbo bibliotek 

§ 73 Revisionsrapport, granskning av komnmnens avfallsverksamhet, ytti·ande 

§ 74 Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cykel
leden från söderskogen norra till Viksjö, Skokloster 

§ 75 Redovisning av berett medborgarförslag om att göra en strandpromenad mellan Måttan i 
Häggeby och skokloster slott 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

§ 76 Redovisning av berett medborgarförslag avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen, 
mellan väg 146 - korsning Ekil1abadet 

§ 77 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande brandskyddsregler 

§ 78 Prövning kommunala bolag 

§ 79 Förslag till ny taxa får fotvård från 2015-05-18 

§ 80 Förslag om revidering av liktlinjer får individuella hjälpmedel- mobiltelefonbaserade 
hjälpmedel utgår samt ny avgift får rollatar och eldriven rullstol 

§ 81 Håbo kornmuns representation i LAG-grupppen, Leader, programperioden med start 2016 

-{v 
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Kommunstyrelsen 

KS §55 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

Noteras att planerat samråd med representanter får Regionfårbundet 
Uppsala län ställs in i samband med dagens sammaträde. Samrådet planeras 
att i stället genomfåras i samband med kommunstyrelsens utskotts 
sammanträde 2015-05-12. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse/ärendelista får dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner föreliggande dagordning/ärendelista får dagens 
sammanträde. 

JUSTERARE - EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J l (J l )/, l 
Nr 2015.1964 
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KS §56 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/56 

Följande information lämnas av Fredrik Anderstedt (S) och Lisbeth Bolin 
(C): 
Leader Nona Mälarstranden stödjer landsbygdsutveclding i Hallstahammar, 
Västerås, Enköping och Håbo. Verksamheten fmansieras av de deltagande 
kommunerna och EU. 

Den nuvarande programperioden avslutas under år 2015. Inför den 
kommande programperioden utökas det nuvarande området till att omfatta 
även bland annat Kungsörs och Upplands-Bro kommuner. 

Beslut om fårdelning av utvecldingsbidrag sker via en LAG-grupp. I särskilt 
beslut i samband med dagens sammanträde beslutar kornmunstyrelsen om 
dels representation och dels nomineringar av ledamöter att ingå i LAG
gruppen för den kommande programperioden. 

Plan- och utvecldingschefen lämnar följande informationer: 

Båtldubbarna 
En översyn av !dubbarnas arrendeavtal har skett. De nya avtalen kommer att 
redovisas för beslut till kommunstyrelsens sammanb:äde 2015-05-12. 

Frågan om en för !dubbarna gemensamt område får uppställning och 
vintetförvating av båtar har aktualiserats. 

Anordnade av en får klubbarna gemensam anläggning får omhändertagande 
av latrin :från fritidsbåtarna är aktuell. 

Informeras om prioriteringsordningen för arbetet med detaljplaner. Förslag 
till uppdaterad prioriteringsordning kornmer att redovisas i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-25. 

Försäljningen av ett planområde inom Draget har försenast bland annat 
genom en tidmässigt utdragen lantmätetifårrättning, försenad projektering 
av områdets infrastruktur med mera. I nuläget finns ett tiotal intressenter 
som är villiga att förvärva mark inom området. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande information: I samband med 
arbetsutskottets sammanträde 2015-05-12 kommer "Alliansens" förslag till 
budget för år 2016 att redovisas får att sedan behandlas av kommunstyrelsen 
2015-05-25. Samtliga förslag som berör budgetärendet ska vara beredda av 
kommunstyrelsen inför kommunfullmälctiges behandling av ärendet 
2015-06-15. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRI\NING Nr 2015.1966 
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Kommunstyrelsen 

KS §56 

Ekonomichefen lämnar följande infonnation: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/56 

Återbetalning kommer att ske från AF A-Försäkring 
Aktuell prognos om skatteintäkter indikerar lägre intäkter för åren 2015 -
2016 än vad som tidigare beräknats. 

\ . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1966 
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KS §57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/39 

Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-04-13 

Sammanfattning 
Följande beslut for perioden 2014-10-15 - 2015-02-19, foreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsens forvaltning, 2015-01-30-2015-03-30. 
• Brun- och utbildningsforvaltningen, perioden 2015-02-12-2015-03-24. 
• Socialforvaltningen, perioden 2015-02-20 - 2015-03-31. 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS forvaltning, se separata forteckningar. 

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-04-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna . 

. ---' EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

o ll!t l 

Nr 2015.1 967 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/38 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-04-13 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-04-01 

- Tjänsteskrivelse 2015-04-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1971 
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KS §59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/40 

Redovisning av aktuella protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-04-13 

Sammanfattning 

Protokoll från ungdomsrådet 2015-02-03. 

Protokoll iiån kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17. 

Protokoll från telmiska utskottet 2015-02-17. 

Protokoll från kultur- och livsmiljöutskottet 2015-02-18. 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2015-03-05: 

Protokoll från kommunala handikapprådet 2015-03-05. 

Protokoll från konmmnala pensionärsrådet 2015-03-18. 

Protokoll från telariska utskottet 2015-03-24. 

Protokoll från kultur- och livsmiljöutskottet 2015-03-25. 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll och anteclmingar, enligt ovan. 

- Tjänsteskrivelse 2015-04-13 . 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1993 
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Kommunstyrelsen 

KS § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/119 

Förslag ~ markanvisning för kvarter 5 inom området för 
Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta Centrum 
(etapp 1) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 § 111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området får Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 

I utvärde1ingen av anbuden samt i kompletterande möten och fårhandlingar 
med Coop Fastigheter AB samt Magnolia Bostad AB har dessa exploatörer 
de mest fårdelaktiga fårslagen får kv 5 i etapp l. De kriterier som 
utvärderats är pris per ljus BTA, gestaltning och arkitektonisk utformning 
(skisser), hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk), finansiell stabilitet 

Bolagen fåmtsätts teckna erforderliga avtal mellan sig får att säkerställa 
genomfårandet av kv 5 där COOP avser bedriva verksamhet genom 
dagligvaruhandel och Magnolia uppfåra bostäder. 
Vid genomfårandet skall Magnolia att vara byggherre och garantera 
kvarterets uppförande. COOP avser att fårhyra butikslokalen. Detta kommer 
att regleras i kommande exploateringsavtal. 

' -COOP fårbinder sig att delta i detaljplanearbetet för att på så sätt säkerställa 
sina krav på butikslokalen. 

Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde 2015-03-02 beslutat att 
anvisa mark inom etapp l till Magnolia Bostad AB (kv 2 och 6) samt 
Håbohus AB (kv 7 och 8) inom samma detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l Coop-Magnolia 

- Tjänsteskrivelse 2015-03-06 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-04-03-23, § 43. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1994 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/119 

l. Styrelsen beslutar anvisa marken inom kvarter 5 for Detaljplan l, 
Resecentnnn och stationsonu-ådet, Bålsta centmm, till COOP 
Fastigheter AB och Magnolia Bostad AB. 

2. Styrelsen uppdrar åt KS-ordfårande samt Kommundirektören att teckna 
markanvisningsavtalet 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1994 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/109 

Beslut om granskning av planförslaget för detaljplan för del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-1 0-21, § 165 om uppdrag får detaljplan 
får del av Väppeby 6: l med fler. Eftersom beslutet om planuppdrag togs 
efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och Bygglagen 
(PBL 2010:900) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. 
Området är en fortsättning på befintlig bostadsbebyggelseshuktur inom 
Väppeby äng. Planfårslaget medger byggrätter får såväl flerbostadshus som 
småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs utmed nya gator medan 
friare mienterade kvmter kan ordnas i områdets mellersta och östra del. 
I områdets västra och södra del hålls bebyggelsen något mer strilet i 
forhållande till gatan. Hus orienteras fårhållandevis nära gata så att tydliga 
gatunnn formas. Bebyggelsen fåreslås ha 2-4 våningar. 
I nordöstra delen av planområdet möjliggör planen uppfårande av en 
forsko la. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fårdjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 2010. Där 
anges att Bålsta skall förtätas. Väppeby äng pekas ut som utbyggnads
område får bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2014, genom delegationsbeslut, 
att genomfårande av aktuell detaljplan inte medfår betydande miljöpåverkan 
enligt Miljöbalken 6 kap 11 §. 

Plansamråd 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18 att sända ut fårslaget till detaljplan 
på samråd enl. Plan-och bygglagen. 5 kap.11 § 

Detaljplanen var på samråd under tiden den 28 april till26 maj 2014. 
Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunlcter. De 
synpunkter som inkommit har behandlats i samrådsredogörelsen. 

Med anledning av inlcomna yth·ande har fåljande utredningar tagits fram: en 
översiktlig geoteknisk utredning, en trafik- och bullerutredning, och 
dagvattenutredning kompletterad, del 2. Planhandlingarna har kompletterats 
med infonnation fTån de kompletterande utredningarna. 

Planbeshivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om dagvatten recipient för planområdet, 
berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen 
påverkar miljökvalitetsnormer, med beshivningen av ljudbilden får 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1996 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/109 

området och berälmade traflkmängder, uppgifter om antalet bostäder, om 
radonsäkert uppfårande av byggnader. 

Grundkartan har uppdaterats och fårsetts med rutnätspunkter. Redaktionella 
ändringar av plankatt an gjordes för att öka läsbm·heten och fårtydligande av 
bland mmat huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats med befintliga 
ledningsrätter i området. 

Planfårslaget fårslås ställas ut enligt 5 kap § 18 Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 

Beslutsunderlag 
- Plankarta, daterad 2015-03-10 

- Planbeskrivning, daterad 2015-03-05 

- lllustrationsplan, daterad 2015-03-05 

Samrådsredogörelse, daterad 2015-03-10 

Lokalisering förskola, fyra alternativ, daterad 2015-02-23 

- Dagvattenutredning PM, Sweco 140221, kompletterad steg, 2015-02-18 
Översiktlig geotelmisk undersökrllng, WSP,2014-08-25 

- Trafik- och bullerutredningVäppeby Äng, AF, 2015-03-05 

- Tjänsteskrivning 2015-03-12 
011 o! 

- Samrådsredogörelse, daterad 2015-03-10 reviderad 2015Je:T=-t0· 

- Inkomna yttranden till och med 2014-05-26- sammanställning 

- Arbetskottes förslag till beslut 2015-03-24, § 45 . 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut fårslag till detaljplan för 
del av fastigheten Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

JUSTERARE -~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

;t/ JUJAf J 
Nr 201 5.1996 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS2015/119 

Nytt exploateringsavtal Viby Äng Etapp E, detaljplan 371 

Sammanfattning 
Exploatören Bålsta Småstadsutveckling AB har forvärvat mark av Håbo 
Marimads AB (HMAB) i området Viby äng, Etapp E. 

Etappen E omfattas av Detaljplan 371 som vann laga Iaaft 2008-04-23. 
01mådet är tänkt att bebyggas med ca 30 småhus/radhus. 

Gällande exploateringsavtal for området är tecknat med TB Exploatering 
AB som byggt ut första delen av Etapp E. TB Exploatering avser inte 
genomfora markforvärvet for resterande del av etappen och HMAB har sålt 
fastigheten till Bålsta Småstadsutveckling AB. 

Förvaltningen gör bedömningen att gällande exploateringsavtal är fåråldrat 
och bör ersättas då det nu tecknas med annan pa1t. 

Avtalet är ett traditionellt exploateringsavtal där exploatören bygger ut den 
allmänna infrastukturen och överlämnar till kommunen utan ersättning, efter 
godkänd slutbesiktning. 

Efter att kommunen övertagit de allmänna anläggningarna i Viby äng 
kornmer kommunens driftsbudget att öka. 

Kommunen är huvudman inom Vi by äng-området och ansvarar for att 
ansöka och bekosta återstående fastighetsregleringar mellan kommunen och 
HMAB. 

Beslutsunderlag 

- Exploateringsavtal, Viby Äng Etapp E, Detaljplan 371 

Tjänsteskrivelse 2015-03-1 O 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-03-24, § 44. 

Utskottet tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalet med Bålsta 
Småstadsutveckling AB. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra åt KS-ordförande samt kommundirektören 
att teclma exploate1ingsavtalet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1997 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS2015/119 

Beslutsexpediering 
Anne-Marie Engman, Mark- och exploateringsingenjör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1997 
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KS § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/7 

Detaljplan 37 4 för Bålsta 1:112, Täppans förskola, i Bålsta , 
Håbo kommun -Antagande 

Sammanfattning 
I samband med kommunens forsäljning av fastigheten Bålsta l: 112 har 
Täppans forskola AB ansökt om planändring av befintlig detaljplan for 
nämnd fastighet samt del av Bålsta 1:614. Ansökan avser ändrad 
användning till skoländamåL 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-04 § 39 att ge forvaltningen i uppdrag 
att upprätta fårslag till ändring av detaljplan for Bålsta l: 112, Täppans 
forskola, samt att detaljplanarbete bekostas genom markforsäljning. 
Gällande detaljplan är byggnadsplan Y25 (l :240 m. fl. Bålsta torg) som 
antogs av kommunfullmäktige 1984-09-24 och fastställdes av Länsstyrelsen 
1985-08-29. Planens genomforandetid har gått ut. 

Syftet med planen är att bekräfta befmtlig verksamhet i samband med 
kornmunensforsäljning av fastigheten samt möjliggöra nybyggnad eller 
ombyggnad av befmtlig byggnad till fårskola med 1-2 avdelningar per en 
våning. 

Med avsikt att forskola uppfyller vissa krav avseende önskad standard for 
'- .forskolorföreslås större byggnadsyta får forskolebygg·naden (i högst 450 

kvm), dess placering på tomten samt andra foreskrifter i form av riktlinjer 
for ombyggnation/nybyggnation och anordning av uteplatser. 

Förslaget till detaljplan bedöms stämma överens med intentionerna i 
fördjupade översiktsplanenför Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av 
Kommunfullmäktige 20 l 0-06-04 och vann laga kraft 20 l 0-07-28. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medfora betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under mbriken 
Miljölconsekvenser. Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning av 
ändringen av gällande planen skede i samband med detaljplanesamrådet 

Förslag till detaljplan hade varit utsänt får samråd mellan den 02 juni 2014 
till och med den 30 juni 2014. ffikomna synpunkter ledde till en del 
ändringar av planförslaget Justerat planfårslag till detaljplan hade varit 
utsänt for granskning mellan den 22 december 2014 till och den 26 januari 
2015, enligt 5 kap 18 § andra stycket Plan och bygglagen. Inkanrna 
synpunkter ledde till mindre justeringar av planfårslaget 

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

Planlcarta, daterad 2015-01-28 

Planbeskrivning, daterad 2015-01-28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2013/7 

- Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 20 15-0 1-28 

Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-01-1 O 
Tjänstesla.ivelse 2015-01-28 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-02-17, § 32. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. s tyrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 

L._ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/98 

Beslut om bredbandsstrategi tör Håbo kommun 

Sammanfattning 
I oktober 2011 presenterade regelingen en digital agenda för Sverige- IT i 
människans tjänst. I december 2013 presenterades en digital agenda Uppsala 
med syftet att vara ett avstamp till att Uppsala län blir Europas mest 
attraktiva kunskapsregion. Den nationella och regionala rappmten har en 
gemensam målbild, att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till l 00 Mbit/s 
till år 2020. 

Förslaget till bredbandsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de nationella 
och regionala målen i utvecldingen av bredband och ta sitt ansvar får den 
samhällsutveckling kommtmen står infår och därmed bi dm till att bli en 
hållbar tillväxtkommun. strategin grundar sig även i kommunens 
övergripande mål och vision. strategin visar hur arbetet med bredband ska 
fårdelas mellan kommunens fårvaltrungar. Bredbandsstrategin ersätter IT
infrastrulcturprogrammet, KS hidnr. 2003.1299. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bredbandsstrategi får Håbo kommun, KS hidnr. 2015.1248 

Tjänsteskrivelse 2015-03-02 

- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-03-24, § 47. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Håkan Welin (FP) med instämmande från Fredrik Anderstedt (S) yrkar att 
respektive styrelse får de båda kommunala bolagen ska omfattas av 
remissfårfarandet. 

Propositionsfårfarande 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att endast utskottets fårslag till 
beslut fåreligger tillsammans med ett tilläggsyrkande från Welin (FP) m.fl. 

Efter prövning av utskottets förslag samt tilläggsyrkandet finner 
ordfåranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att remittera fårslaget till samtliga nämnder samt till 
respektive styrelse dels får Håbohus AB och dels får Håbo Marimads 
AB, får yttrande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/98 

2. Styrelsen beslutar att fastställa remisstiden till och med den 15 juni 
2015. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/159 

Samrådsyttrande på förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer, förslag till åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2015-2021 

Bakgrund 
VattenfOrvaltningen får Norra Östersjön har tagit fram fårslag till 
fcirvaltningsplan, mi~iökvalitetsnormer (MKN) samt åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökvalitetsbeskrivning fcir förvaltningscykeln 2015-2021. 
Samråd for handlingama pågår och Håbo kommlm ges tillfålle att yttra sig 
om dessa. Yttrandet ska vara vattenmyndigheten tillhanda senast den 30 
april2015. 

Kommunen blir framfårallt berörd av vattenmyndighetens verksamhet och 
det framtagna samrådsmaterialet genom de åtgärder som riktas tilllandets 
kommuner och som presenteras i forslag till åtgärdsprogram. Åtgärderna 
riktar sig i huvudsak till kommunens verksamheter kopplat till miljötillsyn, 
V A samt planering av framtida mark. Håbo kommuns synpunkter har därfår 
samordnats av miljö- och byggfcirvaltningen, VA-enheten samt plan- och 
utvecldingsavdelningen. 

Arbetet för en god vattenstatus 
EU:s ramdirektiv fcir vatten inforlivades i svensk lagstiftning 2004 genom 
fårordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmilj ön. Sverige 
delades då in i fem vattendistrikt där Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt I varje vattendistrikt bildades en vattenforvaltning vars 
övergripande mål är att uppnå en god vattenstatus i disniktets vatten. 

Vattenförvaltningens arbete sker i sexårscylder. Nuvarande 
förvaltningscykel påbörjades 2015 och avslutas 2021. Under varje 
förvaltningscykel tar vattenmyndigheten fram en förvaltningsplan som 
besla.iver genomfört samt kommande arbete, miljökvalitetsnormer som 
anger vilken status distriktets vattenförekomster ska uppnå vid slutet av 
förvaltningscykeln samt åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning som anger vilka åtgärder som krävs fcir att 
uppnå MKN. Nytt får denna förvaltningscykel är att åtgärdsprogram på 
delområdesnivå har tagits fram varav två äx aktuella får Håbo kommun. 

Syftet med vattenförvaltningens arbete är att varje ytvattenförekomst ska 
uppnå god ekologisk samt kemisk status och att vmje grundvattenfårekomst 
ska uppnå god kvantitativ samt kemisk status. Nona Östetjöns vattendisnikt 
är det mest tätbefolkade vattendistriktet i landet och övergödning är det mest 
ptioriterade miljöproblemet. Av Håbo korrnmms nio ytvattenförekomster 
uppnår endast en god ekologisk status. Ä ven gällande kommunens 
vattenförekomster är övergödning det huvudsakliga miljöproblemet som 
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2015-04-13 
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hindrar forekomstema att uppnå god stat11s. Den samhällsekonomiska nyttan 
med en god vattenstatus är ovärderlig. Mälaren utgör dricksvattentäkt for 
drygt två miljoner människor och är en av många faktorer som bidrar till 
den stora betydelsen som en förbäth·ad vattenstatus har. 

Håbo kommuns synpunkter i korthet 
Generellt ställer sig Håbo kommun positiva till vattenforvattningens arbete 
och det framtagna samrådsmaterialet Handlingama bidrar till att 
uppmärksamma arbetet för att uppnå en förbättrad vattenstatus. Håbo 
kommun välkomnar åtgärder som innebär en ökad vägledning och forstärkt 
kunskapsnivå. Materialet är dock mycket omfattande och upplevs ibland 
svårläst och svårhanterligt. 

Många av åtgärdema riktade till kommunema hänger samman med åtgärder 
hos andra myndigheter. Håbo kommun framhåller viieten av att arbetet hos 
övriga myndigheter prioriteras, då deras åtgärder i många fall är avgörande 
fOr att kommunen ska kunna genomfora sina åtgärder. Det är svårt att yth·a 
sig om vissa av åtgärdema då forutsättningarna for dessa fastläggs först när 
andra myndigheter genomfort sina åtgärder. 

Gällande åtgärdema riktade till korrummens miljötillsyn framhåller Håbo 
kommun att det redan i dagsläget bedrivs omfattande tillsyn. Då redan 

· vidtagna åtgärder inte är tillräcldiga for att MKN ska uppnås är det viktigt 
att vattenforvattningen fokuserar på vilka ytterliga åtgärder som laävs for att 
ldara MKN. Om åtgärdsprogrammet ska leda till forändring inom 
tillsynsarbetet framhåller Håbo komm1m att mer styrmedel och vägledning 
från andra myndigheter krävs. 

Håbo kommun ser positivt på att det tagits fram lokala åtgärdsprogram och 
ser gäma en ökad samverkan inom regionema. Det är dock otydligt om de 
lokala programmen ska ses som ett komplement till det övergripande 
programmet eller om de specificerar vilka av åtgärderna som är aktuella på 
delområdesnivå. Vissa åtgärder återfinns endast i ett av kommunens två 
lokala åtgärdsprogram. Håbo kommun ser gäma att urvalet av åtgärder som 
presenteras på delområdesnivå motiveras tydligare. 

Beslutsunderlag 

Meddelande om samråd inom vattenförvaltningen, daterat 2014-11-03 
(se länk till vattenmyndighetens hemsida i dokumentet for tillgång till 
samrådsmatelialet) 

Tjänsteskrivelse 2015-03-05 

Förslag till yttrande 2015-03-05, les hidm 2015.820 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-03-24, § 48. 
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Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2014/159 

l. Styrelsen beslutar att yttra sig enligt bilaga med hidnr 2015.820. 

Beslutsexpediering 
Samhällsplanerare, plan- och utvecldingsavdelningen 

JUSTERARE ~ 

d l 114 1 
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Håbo kommuns årsredovisning 2014 samtombudgeteringar av 
pågående investeringsprojekt från år 2014 till 2015 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen fcir årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning fcir år 2014, samt fårslag till 
ombudgeteling avseende pågående investelingsprojekt till år 2015. 

Årets resultat fcir hela kommunkoncernen var 27,4 rnla. Av koncernens 
resultat fick kommunen, exklusive bolagen, ett resultat på 16,9 mkr, vilket 
var cirka 2,2 mkr sämre än budget. Nämnderna redovisar tillsammans ett 
underskott om 2,6 mh. Socialnämnden redovisar ett underskott 4, 7 mkr, 
skolnämndens ca 3,0 mkr, avfallsverket ett underskott om ca 1,0 mkr och 
överfci1myndamämnden ett underskott om 243 tkr. Övriga nämnder 
lämnade ett överskott om 6,3 mkr. När det gäller kommunens mål uppfyllde 
näll1Udema 19 av totalt 25 mål, det vill säga cirka 68 procent av målen. 

Bolagen och Kommunalförbundet Räddningstj äD sten Brrköping-H åbo 
redovisar ett sammantaget resultat på 10,5 mkr, varav Håbohus AB ca 9,5 
mla, Håbo Markandsbolag ca 1,2 mkr och räddningstjänsten -0,2 mlcr. 

Förbrukningen av investelingsanslag for skattefmansierade verksamheter 
uppgår till 78,2 Inlcr mot budgeterade ca 81,1 rnlcr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 2,9 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 2,4 mlcr 
begärs ombudgeteras till år 2015. 

Budgeterat investeringsanslag for taxefmansierade verksamheter uppgick till 
ca 11,8 mkr, utfallet blev ca 8,3 mla. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 6,3 rnlcr, varav pågående investeringsprojekt på ca 3,8 mkr begärs 
ombudgeteras till år 2015 . 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2014 
Nämnds protokoll 
Tjänsteskrivelse 2015-03-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-03-24, § 49. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/78 

l. styrelsen bes l u tar godkänna årsredovisning for år 2014, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen for år 2014 till 
kommunens revisorer. 

3. styrelsen överlämnar följande forslag till fullmäktige, for 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning for år 20 14 

• Fullmäktige godkänner om budgetering på 3 77 6 tkr av pågående 
investeringar till år 2015, enligt följande: 

Kommunstyrelsen l 80 l tkr 
Socialnämnd 200 tlcr 
Kommunstyrelsen telmiska avdelning 3 89 tlcr 
Avfallshantering 3 3 5 tla 
Vattenverket l 051 tkr. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Ekonomichef 
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Arsredovisning 2014 BRF Väppeby i likvidation 

Sammanfattning 
Håbo kommun har varit andelsägare i Bostadsrättsfåreningen Väppeby 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där kommunen bedriver LSS
verksamhet. 

Kommunstyrelsen fattade beslut, år 2014 

• att fårvärva samtliga andelar fi:ån Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsfåreningen 

• att likvidera föreningen och fårsälja fastigheten till Håbohus AB. 

Kommunen har fårvärvat samtliga andelar i Bostadsrättsföreningen. 
Därefter beslutade bostadsrättsforeningen på en extra fåreningsstämma 
2014-11-12 att BrfVäppeby l skall likvideras. Fastighetenhar sålts till 
Håbohus AB 2014-12-29, slutlikviden är reglerad så att tillgångar och 
skulder är kvittade och samtliga lån lösta. Detta i1mebär att resultatet från 
försäljningen bokföringsmässigt är O kr. 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. Ett blockförhyrningsavtal har teclmats mellan . 
Håbohus AB och kommunen. 

Likvidationen av fåreningen är anmäld hos bolagsverket och kommer att 
slutfåras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall fåreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavräkning kommer att redovisas tillkommun
styrelsen efter likvidationen av föreningen. 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår tilll8,4 tkr. Föreningens eget kapital uppgår per 31/12 
2014 till ca 371 tlcr. 

Vad beträffar fåreningens resultat och ställning i öv1igt, hänvisas till 
foreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer 

Årsredovisningen for år 2014 har granskats av PWC, Johan Tingström. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/118 

- Arsredovisning - BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014- 31/12 2014, 
Org.nr 769609-8982 

Tjänsteslaivelse 2015-03-09 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-03-24, §51. 

Utskottet tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner redovisningen 

2. Styrelsen beslutar att lilcvidavrälmingen får BRF Väppeby ska redovisas 
till styrelsen efter det att Bolagsverket meddelat likvidatorn att 
fåreningen är lilcviderad. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Arsredovisning 2014 ~ BRF Väppeby 2 i likvidation 

Sammanfattning 
Håbo kommun haT varit andelsägare i Bostadsrättsfåreningen Väppeby 2 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där kommunen bedliver 
särskilt boende inom äldreomsorg. 

Kommunstyrelsen fattade beslut, år 2014 

• att fårvärva samtliga andelar fi:ån Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsfåreningen 

• att likvidera fåreningen och fårsälja fastigheten till Håbohus AB. 

Korrummen har fårvärvat samtliga andelar i bostadsrättsföreningen. Därefter 
beslutade bostadsrättsfåreningen på en extra fåreningsstämma 2014-11-12 
att BrfVäppeby 2 skall likvideras. Fastigheten har sålts till Håbohus AB, 
slutlikviden är reglerad så att tillgångar och skulder är kvittade och samtliga 
lån lösta. Detta innebär att resultatet från försäljningen bokfå1ingsmässigt är 
O kr. 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. Ett blockförhyrningsavtal har teclmats mellan 
Håbohus AB och kommunen. 

Likvidationen av fåreningen är arunäld hos bolagsverket och kommer att 
slutfåras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall fåreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavrälming kommer att redovisas till kommun
styrelsen efter likvidationen av fåreningen. 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 949,5 tkr. Föreningens eget kapital uppgår per 
31/12 2014 till ca 1,3 mkr. 

Vad beträffar fåreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
fåreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansrälming 
med tillhörande bokslutskommentarer 

Årsredovisningen får år 2014 har granskats av PWC, Johan Tingström. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/117 

Årsredovisning- BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014 - 31/12 2014, 
Org.m 769609-8982 

Tjänstesluivelse 2015-03-09 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-03-24 §50. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner redovisningen 

2. styrelsen beslutar att likvidavrälmingen för BRF Väppeby ska redovisas 
till styrelsen efter det att Bolagsverket meddelat likvidatom att 
foreningen är likviderad. 

Beslutsexpediering 
Eknornlichef 

---(:) l /pi l 
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Beslut om godkännande av årsredovisning för 2014 ~ Stiftelsen 
Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. forvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens forsla g. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras for utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till for att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning for stiftelsen Socialsamfond, år 2014 
- Tjänsteslaivelse 2015-03-09 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-03-24, § 52. 

Utskottets tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen fOr stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2014. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2014-
Stiftelsen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i komn1tmens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

• stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, 

• studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksamhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål. 

Kommunstyrelsen handhar fondens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning fcir stiftelsen skolsamfond, år 2014 
- Tjänsteslaivelse 2015-03-09 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-03-24 § 52. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2014. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

;;r r o~ ilA 1 
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Bibiblioteksplan 2016-2019 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/105 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet skolbiblioteken 
styrs av skollagen som säger att eleverna i grundskolan, gnmdsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gyronasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek. (SFS 2010:800). 

En1igt bibliotekslagen har alla offentligt finansierade bibliotek i uppdrag att 
verka for det demokratiska samhällets utveclding genom att bidra till 
kunskapsformedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset for 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig for alla, men bam och 
unga liksom de språldiga minoriteterna är prioriterade. 

Ansvaret for Håbobornas tillgång till bibliotek delas av KS och barn-och 
utbildningsnämnden. Men även socialfårvaltningen berörs i hög grad. 
Biblioteken ger också service till människor som vill etablera sig i det 
svenska samhället och som söker arbete eller utbildning. Att arbeta med att 
öka den digitala inkluderingen har blivit ett kärnuppdrag for alla bibliotek. 

Biblioteksuppdraget är i grunden stabilt, men beroende av 
omvärldsforändringar, teknile och digital utveclding. I dagsläget ersätter inte 
den digitala tekniken den fysiska boken eller platsen. Det gör att biblioteken 
hela tiden behöver arbeta parallellt, inte med antingen eller utan med både 
och. 

Att bidra till att människor kan ta till sig och forstå sammanhängande texter 
och mer komplexa resonemang är ett grundläggande uppdrag for skolan, 
men också for forskolan och for biblioteken. För att möta det behovet 
behöver kompetensen på biblioteken vara hög och bred. Det kan finnas 
behov av helhetslösningar for att utveclda samarbeten mellan forskola, skola 
och bibliotek som kan bidra till elevernas måluppfyllelse. 

Eftersom Håbo är en kraftigt växande kommun, växer också behovet av 
folkbiblioteksservice i flera delar av kommunen. Arbetet laäver nytänkande 
och prestigelöshet, utifrån det grundläggande uppdraget att möjliggöra for 
alla att få del av kvalitativt god biblioteksservice fysiskt och/eller digitalt. 

Biblioteksplanen har fokus på medborgarnas behov av biblioteksservice och 
tas fram i aktiv dialog med medborgare och med medarbetare. 
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Beslutsunderlag 
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

Datum 

2015-04-13 

KS 2015/105 

Håbos biblioteksplan 2012-2015 
Tjänsteslaivelse 2015-03-09, hid 2015.1447. 
Kultur- och livsmiljöutskottets forslag till beslut 2015-03-25 § 18. 

Utskottet tillstyrkser forslaget efter vissa ändringar av förvaltningens fårslag 
till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsens beslutar att ge forvaltning i uppdrag att ta fram den nya 
biblioteksplanen for Håbo kommun i samverkan med barn- och 
utbildningsforvaltningen och övriga förvaltningar, samt i dialog med 
medborgare och andra intressenter inom kommunen. 

2. styrelsen beslutar att kultur- och livsmiljöutskottet är politisk 
referensgrupp i uppdraget. 

3. styrelsen beslutar att den fårdiga biblioteksplanen fastställs slutgiltigt i 
lcomrnlmfullmäktige senast i juni 2016. 

Beslutsexpediering 
A v delning Kultur och Livsmiljö 
Enhet Kultur och Bibliotek 
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Datum 

2015-04-13 

KS 2015/106 

Förslag till nya avgifter vid Håbo bibliotek 

Sammanfattning 
Berättelsema är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika format. E-boken börjar ta 
mark. Berärtandet tar sig också andra uttryck så som via musik, film, TV
och dataspel. Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befmtliga utrymme 
skapa ett basutbud på drygt 200 dvd for barn, unga och vuxna. 

Förseningsavgifter och avgift vid forkommen/skadad dvd måste fastställas 
innan utlåning kan bö1ja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varfor ptiset ligger mellan 250-495la:/film. Denna 
kostnad bör återspeglas i avgifterna. En åldersgräns fOr att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdrogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxorna 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
evenhlella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige . 

En omvärldsbevakning vad gäller att satsq. på utlån av film i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäl inte har råd med 
ett större utbud av TV-kanaler eller med betattjänster så som till exempel 
Netflix. Det finns också de som saknar uppkoppling hemmavid. TV-kanaler 
och betattjänster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempel klassiker ofta saknas. 

Motbakgrund av detta har förvaltningen tagit fram ett nytt forslag till 
avgifter vid Håbo bibliotek. I forvaltningens förslag föreslås 
forseningsavgiften for dvd till 5 h per dag, och avgiften for forekommen 
eller skadad dvd till500 b. 

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen för uthyrning av dvd fastställs 
till 16 år. 

Beslutsunderlag 
Avgifter vid Håbo bibliotek, hid 2015.1474. 
KF§ 42/2009. 
Tjänsteslcrivelse 2015-03-09, hid 2015.1451 
Kultur- och livsmiljöutskottets förslag till beslut 2015-03-25, 
§ 17. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

JUSTERARE 6 
d l 14 1 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta avgifter vid Håbo bibliotek 
(hid. 2015.1474). 

2. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om avgifter vid Håbo 
Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42. 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen for utlåning av dvd till 
16 år. 
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Revisionsrapport, granskning av kommunens 
avfallsverksamhet, yttrande 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat verksamhetens 
styrning, ledning och uppföljning utifrån gällande riktlinjer och mål. 
Granskningen har baserats på avfallsstatistik :fi:ån 2013 och har gjorts som 
ett led i att all verksamhet ska granskas. 

Revisionsfrågan som skulle besvaras var om kommunstyrelsens (och 
tidigare miljö- och tekniknämndens) styrning, ledning och uppföljning varit 
tillräcklig för att säkerhetsställa att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och :fi·ån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt? 

PwC:s bedömning och svaret på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen och 
tidigare miljö- och telmiknämndens styrning, ledning och uppföljning inte 
varit helt tilh·äcldig för att säkerhetsställa att verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De 
betonar dock att betydande satsningar har gjorts för att skapa en hög 
servicegrad för utsortering av avfall. 

Bakgrund 
Det år &om revisionen har valt att granska avfallsverksamheten, 2013, var ett 
år då enheten arbetade med stora forändringar både avseende avfallstaxan 
och insamlingssystemet för hushållsavfall. Enheten arbetade även med att få 
renare avfallstyper på återvinrtingscentralen, minska mängden som går till 
deponi samt påbörjade arbetet mednya avfallsplanen. Arbete med att 
förebygga uppkomst av avfall och förändring av avfallsströmmar tar tid 
innan det ger genomslag och visar sig i statistiken och avfallstaxan gjordes 
om for att få en taxa anpassad till det nya insamlingssystemet 

De förändringar som genomfordes under 2013 och som fortfarande pågår 
har påverkat statistiken för 2014 på ett positivt sätt. Taxemässigt ligger 
Håbo kommun fortfarande högt, främst på grund av avfallsmängderna men 
också på grund av den höga service graden. Taxan antas inte behöva höj as de 
nätmaste åren utan finansieras genom nuvarande avgifter och avfallsfonden. 

Kontrollfrågor 
Följande frågor ställdes av PwC för att besvara revisionsfrågan. Nedan ger 
avfallsenheten sina synpunkter på PwC:s bedömningar som finns i 
rapporten. 

Vilka mål och krav finns för verksamheten? 
Avfallsenheten instämmer med PwC:s bedömning. I samband med 
antagandet av den nya avfallsplanen kommer det att förtydligas ytterligare 
vilka mål och krav som finns för verksamheten. 
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Hur ser volym- och kostnadsutveckling ut jämfört med andra? 
PwC bedömer att Håbo kan ha högre avgifter än flertalet kommuner men 
påpekar också attjämföra avfallstaxor mellan alla landets kommuner är 
mycket svårt då det ingår olika insamlingssystem, ~änster och servicenivå. I 
Håbo kommun har vi högre avgifter en genomsnittet vilket beror på hög 
konsumtion och stora avfallsmängder men också på servicenivån. Till 
exempel kan nämnas att vi har hög tillgänglighet på återvinningscentralen, 
kommuninvånare kan lämna fria mängder bygg- och livningsavfall, däck 
med fålg och avfall från verksamheter tas emot. Många återvinnings
centraler har begränsade öppettider, begränsat antal besök per år ochfeller . 
tar betalt för mängd lämnat avfall. Håbo kommun erbjuder också 
fastighetsnära el-avfallsinsarnling och en mobil återvinningscentral i 
Skokloster, detta är något som vi har upphandlat i tidigare och nuvarande 
avfallsentreprenader med syftet att det ska vara lätt för kommuninvånare att 
bli av med sitt avfall. 

Angående volymutvecklingen så har Håbo ökade mängder avfall totalt sett 
och det är fi:ämst mängden grovavfall som ökar. I Håbos statistik ingår även 
grovavfall från verksamheter vilket gör siffran svårtolkad. Avfallsenheten 
kommer att se över hm insamlade mängder från verksamheter kan 
särredovisas för att få en så rättvis statistik som möjligt. 

Under 2014 har avfallsströmmarna förändmts tack vare det nya 
insamlingssystemet med matavfalL statistiken, se tabell, visar att 
mängderna till förbränning har minskat, andelen till biologisk återvinning 
och utsortering av förpackningsmaterial har ökat sen vi införde utsortering 
av matavfalL Den antagna miljöstrategin tillsammans med den nya 
avfallsplanen tror vi kommer kunna ge möjlighet att arbeta på en bredare 
front i kommunen med avfallsminimering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2101 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/89 

Jämförelse av avfallsmängder och avfallstyper i Håbo 2012-2014 

Kg/pers & år 

Ar 2012 2013 2014 

Antal invånare 19800 19900 20000 

Hushållsavfall i kärl ·till 

ene~;gfutvinning 230 220 190 

Hushållsavfall i kärl' till 
_biologiskåtervinnirng x 3 33 

Hushållsa:vfall till 
m,aterialåtervinning .,, 

(förpackningar; FTI) 67 62 65 

Gravavfall •till 

eneligfutvint,ling_ 168 176 176 

Gro.v~vfall till .. , 

biologiskåtervinning 35 32 34 

1 
GrovaVfall tiill 
mat~r;ialå~eruinoing 66 69 80 
GrovavfalLtill deponi 11 5 3 

El-avfall 19 23 21 

FA 4 5 4 

Summa 601 595 607 

l vilken utsträckning uppfyller verksamheten målen? 
Avfallsenheten instämmer till PwC:s bedömning att den tidigare 
avfallsplanen inte tydligt visar huruvida målen uppnåtts och forhåller sig till 
ED-direktiv och nationella mål. I den nya avfallsplanen kommer en 
tydligare redovisning av åtgärder och nyeleetal ge bättre svar på hm vi når 
uppsatta mål. Redovisning av detta kommer att ske årligen. 

Får nämnden tillräckligt information om verksamheten? 
Avfallsenheten instämmer med att avfallshantering är en viktig 
samhällsprocess och en viktig del i miljöarbetet Antagandet av den nya 
avfallsplanen kommer att tydliggöra kommunens imiktning avseende 
avfallshanteringen och den utgår från miljöstrategin, kommunens 
övergripande mål, visionen Vårt Håbo 2030 och de nationella 
milj ölcvalitetsmålen. 

Avfallsenheten kommer att fortsätta att kontinuerligt ge information till 
nämnden och inför 2015 har nyckeltalen anpassats till Avfall Sveriges 
redovisning får att underlätta j ämfårelser med andra kommtmer. Under 2015 
kommer avfallsenheten att utreda samarbete med andra konnnuner avseende 
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upphandling, olika servicegrader, tjänster och system infår de nya 
avfallsupphandlingarna då entreprenaderna löper ut under 2017. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, Gransirning av kommunens avfallsverksamhet, 
november 2014 

Tjänsteskrivelse, 2015-03-09, hidnr 2014.1433 

Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-03-24, § 5. 

Utskottet tillstyrker redovisat fårslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner tekniska utskottets fårslag till svar på 
revisionsrapport avseende avfallsverksamheten. 

2. styrelsen beslutar att paragrafenjusteras omedelbmi. 

Beslutsexpediering 
Avfallsenheten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.21 0 1 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 74 

Datum 
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Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
fortsättning på gång- och cykelleden från söderskogen norra till 
Viksjö, Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarforslag med önskemål om att bygga en 
fmisättning på gång- och cykelleden från Söderslcogen norra h.ll Viksjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 
takt med att befolkningen i Skoldoster ökar. För att skydda cyklister och 
gå~nde behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen 
non·a till Vilcsjö. 

Gatu- och parkenheten instämmer i forslagsställarens analys av 
trafiksituationen och håller med om att det finns behov av att forbättra 
trafiksäkerheten for gående och cyldister. För att kunna genomfora forslaget 
krävs dock en utredning om markägofårhållandena och en eventuell 
markinlösen innan en byggnation kan genomfåras. En sådan utredning 
ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle 
kunna hanteras i samband med en revidering av kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag, hidnr 2013.2252 
Beslut MTN § ·us/2014 

Tjänsteskrivelse, hidnr 2015.1130 
Tekniska utskottets forslag till beslut 2015-03-24 § 6. 

Utskottet fareslår att medborgarforslaget ska avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att avslå medborgarforslaget. 
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Redovisning av berett medborgarförslag om att göra en 
strandpromenad mellan Måttan i Häggeby och skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträclming mellan Måttan i Häggeby till 
slottet i Skold oster. Förslagsställaren anser att det talas mycket om hm 
många mil stränder det finns i Håbo kommun men att det inte finns några 
strandpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenaderna 
skulle vara iordningställda så att det kunde gå att promenera och cykla där. 
De skulle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

Upplandsleden förvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas på leden. Den sträcka som 
förslagsställaren vill ska omvandlas till strandpromenad går till största delen 
över mark som inte ägs av Håbo kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med 
dessa markägare om att få förlägga Upplandsleden som en enkel 
vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa 
markägares tillstånd eller en eventuell inlösen av mark. Tekniska 
avdelningens bedömning är därför att medborgarförslaget bör avslås. 

Tekniska utskottet föreslår att medborgarförslaget avs~ås . 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag, hi dm 2013.2251 

Beslut MTN § 117/2014 

Tjänsteslaivelse, hidnr 2015.1138 

Tekniska utskottets beslut 2015-03-24 § 7. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
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Redovisning av berett medborgarförslag avseende 
trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146-
korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende p med en 
skrivelse avseende trafikförhållanden på Enköpingsvägen (väg 545) från 
korsning 146 på E 18 och fram till korsning Ekillabadet. Slai v els en är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

I denna skrivelse påpekas att boende i området under en längre tid fårsökt få 
till stånd åtgärder får att öka trafiksäkerheten på denna sträcka. Sicrivels en 
innehåller ett antal yrkanden; sänkt hastighet från nuvarande 70 lan/tim till 
60 lan/tim eller lägre, åtgärder får att underlätta får korsande 
gångtrafikanter till busshållplatserna vid Grans gård och Yttergrans kyrka, 
asfaltering av befintlig gång- och cykelväg, hastighetskameror och en 
intensifierad trafikövervakning. 

Eftersom slaivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka viieten av att de olika myndigheterna samverkar laing de boendes 
begäran, trots att beslut om frågorna fattas av olilm myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänkning 1iktas till Länsstyrelsen och Trafilcverket, 
begäran om uppsättning av hastighetskameror riktas till Trafikverket och 
begäran om intensifierad trafikövervakning rilctas till polismyndigheten. 

Gentemot Håbo kommun 1ilctas en begäran om att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att kommunen ska vara 
sammanhållande i hela frågeställningen. Man vill också att hela slaivelsen 
ska ses som ett medborgarförslag som handlar bland annat om trafiksäkerhet 
får kommuninvånarna och trafiksäker skolväg. 

Miljö- och telrnilmämnden yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 35, MTN 2013/91). I yttrandet besvaras de frågor som kan hanteras 
inom miljö- och telalilmämndens ansvarsområde. Nämnden föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen lmder fårutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investe1ingsmedel får ändamålet. Nämnden anser vidare att 
Trafikverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande parien i 
frågan. 

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet återremitteras 
medborgarförslaget till miljö- och telmilmämnden med motiveringen att det 
inte redovisats en beräkning av vad en asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en förfrågan om asfalteringen finns med i nämndens 
budgetprocess får 2015. 
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Kommunstyrelsen anser också att nämnden bör förtydliga hm kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet återremitteras till miljö-och telmilmämnden för 
kompletterande information. 

FötVa!tningens beredning 
Miljö- och tekniknämnden har på konununstyrelsens begäran tagit fram en 
kostnadsberäkning för asfaltering av den befmtliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 från Grans gård till Ekillabadet. Den 
aktuella sträckan är l ,4 km lång. Kostnaden uppskattas till ca l ,5 Mla med 
reservation för att det saknas kunskap om väglaoppens uppbyggnad. Denna 
kan komma att behöva förstärkas och då ökar kostnaden med ca 500 tla. 
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut för 20 15 prioriterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Kommunstyrelsen har också begärt att nämnden ska förtydliga hm 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få till en 
lösning. F ör att förtydliga detta måste de olika partemas 
roller/ansvarsområden redovisas. 

hlom Håbo kommun har vi ett antallänsvägar (exempelvis länsväg 263, 
269, 542, 543, 545 och 912). Länsstyrelsen roll är att besluta om.fi:ågor som 
berör dessa vägar, bland annat hastighetsgränser. 

Trafikverkets roll är att föreslå hastigheter och att yttra sig i ärenden som 
berör hastigheter. 

Håbo kommun har ansvar för de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, trafiksäkerhetsfrågor, rätt att besluta om 
hastighetsgränser och andra lokala trafilcföresla'i:fter. 

Håbo kommun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545. Däremot kan Håbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de fortlöpande diskussioner som kommunen 
för med Trafikverket och länsstyrelsen beträffande de större vägarna ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställamas yrkanden och hänvisa till att både polisen och miljö- och 
telmiknämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänkning och andra trafilcsäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Miljö- och telmiknämnden beslutade i december 2014 att uppdra till 
telmiska avdelningen att tillsammans med plan- och utvecklingsavdelningen 
undersöka möjligheten att anlägga en vändplan för bussar i korsningen 
Stenbjöms väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands lokaltrafik. 

JUSTå RE ~ 
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Utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag, daterat 2013-09-05, bidnr 2013.2481 
Beslut MTN § 116/2014 
Tjänsteslaivelse, 2015-02-24, bidm 2015.1151 
Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-03-24 § 8. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om trafikförhållanden 
på Enköpingsvägen från korsning(trafikplats) 146 och korsning 
Ekillabadet. 

JUSTERARE ~ 

d l 1~ 1 
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Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 

Sammanfattning 
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 
SRVFS (2003: 10) och lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
att kommunen är skyldig att: 

- Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning fcir släckning av brand, fcir 
livräddning eller annan olyckshändelse 

- Vidta åtgärder i fcirebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 
byggnadstelariska åtgärder eller underhåll och service av 
säkerhetsutrustning 

Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommtmen som arbetsgivare 
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsuhustning 
med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 
brandskyddsfrågorna haT kommunövergripande riktlinjer och 
brandskyddsregler tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Riktlin j er får systematiskt brandskyddsarbete, daterade 2015-03-12 

Kommunövergripande brandskyddsregler, daterade 2015-03-06 

Tjänsteslaivelse 2015-03-09 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-03-24 § 57. 

Utskottet tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommtmfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige antar riktlinjer fcir systematiskt brandskyddsarbete med 
tillhörande brandskyddsregler. 
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Prövning av den verksamhets som bedrivs av Håbo kommuns 
helägda bolag 

Sammanfattning 

Från och med den l januati 2013 ska kommunstyrelsen får vatje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under fåregående kalenderår varit förenligt med det komullmala ändamålet 
och inom ramen för de kommunala befogenhetema. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet ska fårslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

De kommunala befogenheterna ska utgöra ram for bolagens verksamhet och 
det innebär kommlinalrättsliga ptinciper som exempelvis 
lokalisetingsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och 
förbudet mot spekulativ verksamhet ska efterlevas. Med det kommunala 
ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom den verksamhet som 
beddvits i leonummens hel- och delägda bolag. Förvaltningen har granskat 
styrelseprotokoll, ägardirektiv och bolagsordning får samtliga bolag. Utöver 
detta så har fårvaltDingen även genomfört granskningen utifrån kommunens 
företagspolicy. 

Samtliga bolagsordningar är uppdaterade och innehåller både 
verksamhetföremål det vill säga vad bolaget ska ägna sig åt och ändamålet, 
eller syftet, med bolagets verksamhet. 

Bolagen ska enligt antagen fåretagspolicy i tillämpliga delar bundna av de 
policys som komnllmfullmäktige fastställer för den kommunala 
verksamheten. Företagen ska även efterstäva öppenhet och transparens i 
verksamheten för att möjliggöra största möjliga insyn för medborgama och 
fålja kommunens arkivreglemente. 

Mot bakgnmd av detta så har fårvaltning begäti att få ta del av samtliga 
handlingar tillhörande vissa beslutsärenden som hanterats av styrelsen de 
senaste två åren. Utöver det så begärde även fårvaltDingen att få ta del av 
bolagens arkivbesktivning, arkivfårteckning och dokumenthantetingsplaner. 

Förvaltningen har även begärt att få ta del av bolagens samtliga 
upphandlingar under 2014 överstigande 500 000 kt- i kontralctsvärde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr2015.2149 
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Håbo Marknads AB inkom med samtliga uppgifter. Förvaltningen kan 
konstatera att såväl arldvfårteclming som dokumenthanteringsplan finns 
upprättade. Dessa är dock inte fastslagna av styrelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att bolaget har hanterat begäran 
inom god tid, och att administrativa rutiner finns upprättade. Förvaltningen 
anser dock att de efterfrågade styrdokumenten bör antas av bolagets 
styrelse. 

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Håbo Marknads AB 
har genomfort en fårenldad upphandling avseende 
"Sommarlovsfåretagande" får ungdomar. I denna upphandling fick bolaget 
upphandlingsstöd från förvaltningens upphandlingsenhet I övrigt har 
bolaget inte genomfort några upphandlingar där värde får kontraktet 
överstigit 500 000 laonor. 

Håbohus AB 
Håbohus AB inkom med samtliga uppgifter. Kommunstyrelsen förvaltning 
konstaterar dock att arldvbeskrivning, arldvfålieckning och 
dokumenthanteringsplan inte finns upprättade vilket inte är förenligt med 
Håbo kommuns fåretagspolicy eller ägardirektiv. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i övrigt att bolaget har hanterat 
begäran inom god tid, och att övriga administrativa rutiner finns upprättade. 

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Håbohus AB har 
genomfort en upphandling avseende nyproduktion av glastomten. 
Upphandlingen avseende glastomten avbröts forst då inget anbud uppfyllde 
laaven. Efter visst komplettering så slutfårdes upphandlingen. Båda 
upphandlingsförsöken genomfårdes som öppet fårfarande med föregående 
annonseting. 

Håbohus AB har uppmärksammat att behov har funnits att upphandla 
golvvård som har uppgått till högre värde än tillåten 
direlctupphandlingsgräns. Upphandling pågår inom detta område (annons 
ligger ute). I övrigt genomfårdes inga upphandlingar under 2014 som 
överstiget gränsvärdet 500 000 honor 

Sammantagen bedömning 
Förvaltningen anser att båda bolagen bör tillse att arldvfårteckning och 
dokumenthanteringsplan upprättas och antas så snart som möjlig. 

Förvaltningen anser även att kommunfullmäktige bör ge 
lekmannarevisorerna i särskilt uppdrag att göra de kontroller som krävs får 
att lelanmmaTevisorerna ska lcum1a uttala sig om bolagen uppfyllt det 
fastställda kommunala ända1nålet och om verksamheten varit inom de 
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kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen skulle då kunna använda 
uttalandet som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen. 
Ett sådant fårvarande har rekommenderats av SKL. 

Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att den 
verksamhet som de bedrivits av kommunens bolag tmder det föregående 
kalenderåret har varit fårenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen får de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Begäran h.id. 2015.1024 

Begäran h.id. 2015 .l 026 

Handling h.id. 2015 .l 028 

Handlingh.id. 2015.1036 

Handling h.id 2015 .l 03 8 

Tjänsteskrivelse h.id. 2015 .l 02 7 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-03-24 §56. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att de verksamheter som bedrivits lmder kalenderåret 
2014 inom Håbohus AB och Håbo Marimads AB har varit fårenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utfchis 

~inom ramen för de kommunala befogenhetema. 

Beslutsexpediering 
HåbohusAB 
Håbo Marimads AB 

JUSTERARE ~ 

d lö l#; l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 15.2149 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/121 

Förslag till ny taxa för fotvård från 2015-05-18 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår 2015-03-03, § 25, en höjning av taxan 
för fotvård. Av nämndens prorokollsutdrag framgår följande: Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens intäkter ska öka 
med 50 000 kronor per år. Detta för att möjliggöra besparingar för att 
finansiera höjd ersättning till hemtjänstutförarna. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa för fotvård är 360 kronor per behanclling. Taxan förslås 
höjas med 40 kronor till400 kronor. Den senaste höjningen gjordes år 2013, 
från 320 laonor till360 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige§ 5. 

2014-02-24 § 113 beslutade fulhnäktige att införa ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehanclling till 200 kronor per 
behanclling. Den avgiften/taxan kvarstår oförändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 kronor är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd for 
att öka fotvårdens intäkter. 

Nämndens beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ny taxa för fotvård ska vara 400 leronor per 
behanclling. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att nya taxan ska börja gälla från och med 
2015-05-18 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015 .l 04 

Beslut, kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013.825 

Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 54. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till vård- och omsorgsnämndens förslag 
om höjning av del av taxan for fotvård. 

Carina Lund (M) yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag om 
höjning av del av taxan for fotvård samt att fullmäktige ger vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att se över den nuvarande taxans utfonnning. 
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Efter en kmtare aj oumering återupptar styrelsen behandlingen av ärendet. 

Propositionsordning 

Efter avslutad debatt konstateras att två forslag till beslut foreligger och 
ordforanden fareslår att yrkandena gällande avgiften prövas mot varandra. 
styrelsen godkänner detta. 

Efter omröstningen finner ordforanden att kommunstyrelen beslutar foreslå 
fullmäktige att vård- och omsorgsnämndens forslag om höjning av del av 
fotvårdstaxa avslås. 

Därefter prövas delyrkandet om att fullmäktige ska ge vård- och 
omsorgsnämnden i uppdrag att se över den nuvarande taxans utformning 
och ordforanden flnner att styrelsen tillstyrker forslaget.. 

Carina Lund (M), Liselotte Grahn Elg (M), Håkan Welin (FP), Leif 
Zetterberg (C), Christian Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reservera 
sig emot den del av beslutet som gäller avslag till taxehöjning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om att 
höj a del av taxan for fotvård. 

2. Fullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över den 
nuvarande taxans utformning. 
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Förslag om revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel ~ 
mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår samt ny avgift för 
rollatoroch eldriven rullstol 

Sammanfattning 
Av protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2015-03-03, § 24, 
framgår foljande: I riktlinjer for individuella hjälpmedel finns anpassad 
mobiltelefonbaserad plattform som fårskrivningsbar produkt for den som 
har kognitiv nedsätt-ning samt en fast engångsavgift får andra rollater och 
en avgiftshyra per månad for elrullstol. 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobila plattformar (sma1tphones) är en produkt som de flesta människor 
har. Det finns många funktioner i de flesta smartphones på marknaden som 
kan ge stöd for minne, planering och struktur for den som har en nedsatt 
kognitiv formåga. 

Inom ramen for individuella hjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit forslaivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 
applikationer eller så ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsaknad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel forskrivas, for att 
kompensera for den kognitiva nedsättningen. En mobil plattform (smart
phones) bör därmed inte längre ldassas som ett hjälpmedel. 

Avgifter för rollatar och elrullstol 
Ändring av avgifter får rollatar och elrullstol som fårenklar hantering och 
gör att hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
honor i ett engångsbelopp får den som får en andra rollatar forskriven. Den 
forsta rollatom är avgiftsfii. För elrullstol är avgiften 80 kronor per månad. 

Ny avgift for den andra rollatorn fareslås istället vara 50 leronor per månad. 
Ny avgift for elrullstol fareslås vara l 00 honor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den tekniska utveclding som pågår innebär att det idag finns produkter på 
marimaden som kan kompensera for många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Samma typ av månadsvis debitering får rollatar och elrullstol forenklar 
hanteringen och främjar att hjälpmedel återlänmas när behovet upphör. 

Nämndens beslutsunderlag 

- Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-02-02, m VON m 2015.61. 
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l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inomriktlinjen for de individ
uella hjälpmedelen inte längre erbjuda mobiltelefonbaserad plattfonn 
som forskrivningsbart hjälpmedel. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att foreslå kommunstyrelsen att 
fåreslå kommunfullmäktige att ändra avgift for rollatar nummer två (2) 
till 50 kronor per månad, att bölja gälla fi:ån och med 2015-05-18 och 
tills vi dare. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att foreslå kommunstyreslen att 
foreslå kommunfullmäktige att ändra avgift for elrullstol till l 00 laonor 
per månad, att börja gälla från och med 2015-05-18 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Värd- och omsorgsnämndens beslut 2015-03-03, § 24 

- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 55. 

Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget forslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Michael Rubbestad (SD) yrkar, med instämmande från Agneta Hägglud (S), 
avslag till vård- och omsorgsnämndens två delforslag. 

Propositionsforfarande 
Efter avslutad debatt fareslår ordforanden att styrelsen prövar vård- och 
omsorgsnämndens två delforslag var for sig och mot forslag om avslag. 
styrelsen godkänner detta. 

Ordföranden prövar nämndens två delforslag mot forslag om avslag. 
Ordfåranden flnner att styrelsen föreslår att de båda delforslagen ska avslås. 

Emot de två delbesluten reserverar sig Carina Lund (M), Liselotte Grabn 
Elg (M), Håkan Welin (FP), Leif Zetterberg (C), Christian Nordberg (MP) 
och Fred Rydberg (Till) till formån får vård- och omsorgsnämndens två 
delforslag om ändrade avgifter. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens fårslag om att ändra 
avgift får rollatar nummer två (2) till 50 kronor per månad. 

2. Fulhnäktige avslår vård- och omsorgsnämnden förslag om att ändra 
avgift får e !rullstol till l 00 leronor per månad. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-04-13 

KS 2015/36 

Håbo kommuns representation i LAG-grupppen, Leader, 
programperioden med start 2016 

Sammanfattning 

Leader Norra Mälarstranden stödjer landsbygdsutveckling i Hallstahammar, 
Västerås, Enköping och Håbo. Verksamheten finansieras av de deltagande 
kommunerna och EU. 

Den nuvarande programperioden avslutas under år 2015. Infår den 
kommande programpelioden utökas det nuvarande området till att även 
omfatta bland annat Kungsörs och Upplands-Bro kommuner. 

Beslut om fårdelning av utvecklingsbidrag sker via en LAG-grupp. I särskilt 
beslut i samband med dagens sammanträde beslutar kommunstyrelsen om 
dels representation och dels nomineringar av ledamöter att ingå i LAG
gruppen får den kommande programperioden. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) att vara Håbo kommuns 
representant att ingå i LAG-gmppen under den kommande 
programpelioden. 

2. styrelsen nominerar Mats Mattsson och Catharina Kimby, att ingå som 
ledamöter i LAG-gruppen under den kommande programpelioden. 

Beslutsexpediering 
Leader Norra Mälarstranden, Kungsgatan 42, 745 80 Enköping (kopia 
protokoll samt kontaktuppgifter får valda) 
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