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KSAU § 26 

Godkännande av dagordningen 

Arbetsutskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-17 

KS 

l. Arbetsutskottet beslutar att komplettera dagordningen med två ärenden: 

Projektuppdrag om näringslivsstrategi får Håbo kommun 

Förslag omjustering av ordningen får inkallande av ersättare i styrelsen 
och nämnderna mandatperioden 2015-2018. 
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Informationer 

Sammanfattning 

IVO-rapport 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2014/56 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om en att granskningsrapport från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påvisar vissa brister inom Håbo 
kommuns socialtjänst. Mot bakgnmd av kommunstyrelsens tillsynsansvar så 
har kommundirektören fått i uppdrag att granska rappmten och socialfcir
valtningens hantering av densamma och återkoppla till kommunstyrelsen. 

Arbete vid Grönadalen 
Kommundirektören infmmerar om att visst konstmktionsarbete är påbörjat 
vid Grönadalenskolan. Det kornmer att medföra en ökad ljudnivå i området, 
bland annat på grund av pålning, samt en ökad trafik. 

Tilldelningsbeslut ärendehanteringssystem 
Kanslichefen informerar att ett nytt delningsbeslut är fattat inom upphand
lingen av ärendehanteringssystem får Håbo kommun. 

Beslut 

l . Arbetsutskottet beslutar att notera informationen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2013/145 

Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 

Sammanfattning 
l februari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny bolags
ordning får Håbohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre justeringar i 
dessa dokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit fram får
slag på reviderade ägardirektiv. Skillnaden mot de tidigare är främst att 
Håbo kommun som ägare förtydligar bolagets ansvar vad gäller att aktivt 
arbeta får ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommunens vision och 
att ägaren ställer ökade krav på långsiktig affårsmässighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd även tagit 
fram fårslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av redakt
ionell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bolagsordning får Håbohus AB, KS hidnr 2015 .673 
Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB, KS hidnr 2015.674 
Tjänsteskrivelse 2015-02-04. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

K01rummstyrelseens fårslag till kommunfullmäktige 

l . Fullmäktige antar reviderad bolagsordning får Håbohus AB. 

2. Fullmäktige antar reviderade ägardirektiv får Håbohus AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.827 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2015/63 

Förslag till arbetsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att uppdra till kommtm
styrelsen att for fullmäktige redovisa fårslag på arbetsbeskrivning får kom
munalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun. 

Ett forslag till arbetsbeskrivning har arbetats fram. För fortsatt beredning fo
reslås att forslaget remitteras till samtliga partier som finns representerade i 
kotmnunfullmäktige, samt att tid får svar fastslås till l O april 2015. 

Svar lämnas digitalt till kommunstyrelsen@habo.se, altemativt till Kom
munstyrelsen, Centrumleden l, 746 80 Bålsta. 

Beslutsunderlag 
Arbetsbeskrivning for kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i 
Håbo lcmmnun 

Tjänsteslaivelse 2015-02-02. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskott beslutar att remittera forslaget till samtliga partier som finns re
presenterade i kommunfullmäktige. 

2. Utskottet fastställer remisstiden till och med den lO april2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 30 

Utbetalande av partistöd 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-17 

KS 2015/62 

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § l 09, att anta regler for 
kommunalt partistöd i Håbo kmmnun. 

Enligt reglema erhåller vmje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och dels 
ett mandatstöd med 30% av IBB per mandat i kommunfullmäktige per år. 
Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars efter 
beslut i fullmäktige . 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de fOrändringar i kommu
nallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. Lagstiftarens 
krav att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning minst en 
gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har utbetalningen av 
partistöd ansetts vara verkställighet av de regler fullmäktige fastställt. Det 
nya kravet får dock ses mot bakgrund av de nya reglerna om fastställda in
nehavare av mandat enligt vallagen och leravet på redovisning. 

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i leronor per parti. Parti
erna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av partistödets 
användning under 2015. 

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala patiistöd för år 2015 enligt nedan: 

Parti Partistöd 

Socialdemolera tern a 284 690 ler 

Moderaterna 197 540 kr 

Sverigedemoluaterna 110390 h 

Centerpartiet 75 530 kr 

Miljöpartiet 58 100 kr 

Folkpartiet 58 100 kr 

Bålstapartiet 58 100 kr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 15.839 
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Klistdemolaatema 

Vänsterpartiet 

Totalt 

Beslutsunderlag 

Regler får kommunalt partistöd i Håbo kommun 

- Tjänsteskrivelse 2015-02-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

40 670 kr 

40 670 kr 

923 790 kr 

l . Fullmäktige beslutar att utbetala pmtistöd får 2015 enligt fåljande: 

Socialdemokraterna 284 690 kr 

Moderatema 197 540 la 

Sverigedemokraterna 110 390 kr 

Centerparti et 75 530 h 

Miljöpartiet 58 100 kr 

Folkpattiet 58 100 kr 

Bålstapartiet 58 100 la 

Klistdemolaatema 40 670 la 

Vänsterpartiet 40 670 kr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.839 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2015/36 

Förslag om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige- re
presentation i Mälardalsrådet 2015-2018 

Sammanfattning 
Fullmäktige har for innevarande mandatperiod utsett representanter att fore
träda Håbo kommun vid Malardalsrådets rådsmöten. Antalet representanter 
regleras i rådets stadgar. 

Av§§ 5 och 6 i Mälardalsrådets stadgar framgår följande: 

Rådsmöten 
§ 5 
Medlemmarnas rätt att besluta utövas vid rådsmöten. Styrelsen skall bereda 
medlemmama möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt. 

§6 
Medlemmama utöver sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av med
lemmarnas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare for ledamö
terna. 

A v den sjätte paragrafen framgår vidare att vissa medlemmar har rätt att utse 
nio ledamöter, vissa andra medlemmar har rätt att utse tre ledamöter var
dera. Slutligen har gruppen/medlemmar "Öv1iga kommuner" - där Håbo 
kommun ingår - rätt att utse två ledamöter. 

Håbo kommunfullmäktige beslöt 2014-12-15,§§ 98-99 dels att utse två råds
ledamöter och två ersättare samt dels ett stämmaombud och en ersättare. 
Detta i enlighet med en ordning som gällt vid ett antal tidigare tillfållen i an
slutning till nya mandatperioder. Vid de tidigare tillfållena har det rått per
sonunion mellan rådsledamöter och ombud. Det senare och ogrundade be
slutet har då inte ratt någon betydelse. I det beslut som fullmäktige fattade 
2014-12-15, § 99, har den tidigare ordningen med personunion frångåtts 
mellan rådsledamöter och stämmoombud. 

Efter det att de båda fullmäktigebesluten, 2014-12-15, §§ 98-99, redovisats 
till Målardalsrådet har rådets administration, med hänvisning till rådets 
stadgar, påpekat att stämmaombud inte ska utses .. 

Beslutsunderlag 
Kommm1fullmäktiges beslut 2015-12-15, § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 98 

Stadgar får Mälardalsrådet. 2012-06-01 

Tjänsteskrivelse 2015-01-28. 
JUSTERARE 1 EXPEDIERAD 

c f' P 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.842 
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2015-02-17 

KS 2015/36 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till konununfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2014-12-15, § 99, 
om att utse stämmaombud till Mälardalsrådets rådsmöten, mandat
perioden 2015 - 2018. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.842 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2013/7 

Förslag till detaljplan 374 för Bålsta 1:112, Täppans förskola, i 
Bålsta , Håbo kommun - Antagande 

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

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-04 § 39 att ge fårvaltningen i uppdrag 
att upprätta förslag till ändring av detaljplan får Bålsta l: 112, Täppans 
förskola, samt att detaljplanarbete bekostas genom markförsäljning. 
Gällande detaljplan är byggnadsplan Y25 (l :240 m. fl. Bålsta torg) som 
antogs av kommunfullmäktige 1984-09-24 och fastställdes av LänsstyTelsen 
1985-08-29. Planens genomfårandetid har gått ut. 

Syftet med planen är att beluäfta befmtlig verksamhet i samband med 
kommunensförsäljning av fastigheten samt möjliggöra nybyggnad eller 
ombyggnad av befintlig byggnad till forskola med 1-2 avdelningar per en 
våning. 

Med avsikt att fårskola uppfyller vissa krav avseende önskad standard får 
förskolorföreslås större byggnadsyta for fårskolebyggnaden (i högst 450 
kvm), dess placering på tomten samt andra foresluifter i form av riktlinjer 
får ombyggnation/nybyggnation och anordning av uteplatser. 

Förslaget ti11 detaljplan bedöms stämma överens med intentionerna i 
fördjupade översiktsplanenför Bålsta tätort 2010 (FÖP) som antogs av 
Kornmunfullmäktige 2010-06-04 och vann laga kraft 2010-07-28. 

Änd1ingen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället tmder rubriken 
Miljökonsekvenser. Samråd med länsstyrelsen om behovsbedömning av 
ändringen av gällande planen skede i samband med detaljplanesmmådet. 

Förslag till detaljplan hade va1it utsänt får samråd mellan den 02 j u ni 2014 
till och med den 30 juni 2014. Inkomna synpunkter ledde till en del 
änillingar av planförslaget Justerat planforslag till detaljplan hade varit 
utsänt för granskning mellan den 22 december 2014 till och den 26 januari 
2015, enligt 5 kap 18 § andm stycket Plan och bygglagen. Inkomna 
synpunkter ledde till mindre justelingar av planfårslaget 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (201 0:900). 

JUSTERARE ~ 

~Y ~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.843 
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Beslutsunderlag 

Plankalia, daterad 2015-01 -28 

- Planbeslaivning, daterad 2015-01 -28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2013/7 

- Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2015-01-28 

- Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2014-01-10 

Tjänsteskrivelse 2015-01-28. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. styrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §plan- och bygglagen (201 0:900). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 15.843 
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KSAU § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2014/104 

Exploateringsbudget för Västerskogs Industriområde Norra, del 
av Logistik Bålsta 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Västerskogs industriområde norra vann laga kraft 2012-12-
14. All mark inom detaljplanen ägs av Håbo Marknads AB. Utbyggnaden av 
allmänna anläggningar i området regleras av exploatetingsavtal för området. 
Kommunstyrelsen i Hå bo kommun godkände 2013-04-08 § 63 ett detaljpla
neprogram för det angränsande området Björnbro verksamhetsområde, Lo
gistik Bålsta. 
Utbyggnaden av allmän infrastruktur för Västerskogs industriområde norra 
är kopplat till infrash1.lktur för Logistikområdet, där Håbo Kommun samt 
Håbo Marknads AB äger all mark enligt fördelningstalen 64,7% respektive 
35,3%. Håbo kommun samt Håbo Marimads AB bekostar infrastmlcturen 
gemensamt enligt det procentuella markinnehavet i Logistikområdet 

Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattar det totala genomförandet av Västerskogs Industri
område Norra, del av Logistik Bålsta med avseende på allmänna anlägg
ningar och infrastruktur. Denna projektbudget ingår därför i den totala pro
jektbudgeten för Logistik Bålsta och kommer framledes ej att särredovisas. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i två kategorier: 
-Anläggningstillgångar (infrastmktur inom allmän platsmark, t.ex gator, 
gång- och cykelvägar, belysning och parker). 
-Anläggningstillgångar VA (inkl dagvatten). 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och V A har påbörjats i augusti 2014 och 
är indelad i tre etapper. Huvuddelen av entreprenaden är utförd och därmed 
har huvuddelen av utgifterna redan tagits, vilket framgår av projektbudge
ten. 

Etapperna 1 O l och l 02 (avser cirkulationsplats och omdaning av befintlig 
gata vid Kraftleden/Björnängsvägen) kommer att vara utbyggda och över
tagna av Hå bo kommun under sommaren 2015. Utbyggnaden av etapp l 03 
avser utbyggnad av ny gata fram till järnvägen och sker vid ytterligare 
markförsäljning i området alternativt laga kraftvunnen detaljplan inom Lo
gistikområdet. 

Syftet med att påbörja utbyggnaden av etapp 101 och 102 är: 
-det underlättar försäljningen av industrifastigheter i detaljplaneområdet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.848 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2014/104 

-entreprenaden im1ehåller omfattande trafiksäkerhetshöjande åtgärder i om
rådet t.ex trafiksepareting, övergångsställen och hastighetssänkande åtgär
der. 
-att underlätta genomfårande av en eventuellt laga kraftvum1en detaljplan 
för Logistik Bålsta. 

Exploateringsbudget: 

Projektbudget 
Hela projektet förväntas ge ett resultat på ca -12,8 Mkr, dvs negativt resul
tat. Projektet är en del av Logistik Bålsta och kommande inkomster för för
säljning av mark inom området finansierar resterande del av detta projekt. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, gång
banor, gatubelysning och parkmark). 
Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 17 Mkr. 
Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal (HMAB) samt 
övrig fakturering uppgår till 6,7 Mkr. Kvarstående anläggningsavgifter er
läggs av kommande fastighetsköpare i Logistik Bålsta. 

Anläggningstillgångar VA 
Huvudman för anläggningar för V A och dagvatten inom området är VA
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en taxe
finansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. 
Kostnader för utbyggnad av V A inom området bedöms till 3,6 Mkr. Intäkter 
enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca l ,2 Mkr. Detta ger ett resultat på -2,4 
Mlcr för V A-verksamheten. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Denna ex
ploatering betjänar även det framtida logistikområdet och därmed blir eko
nomin för området framtung. 

Riskanalys 
Den största finansiella risken för projektet ligger i det fallet detaljplanering
en av Logistik Bålsta uteblir, dvs finansiering av de 12 8 mlcr uteblir. Detta 
då infrastrukturutbyggnaden även betjänar kommande exploatering i an
gränsande område. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.848 
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JUSTERARE 

KSAU § 33 KS 2014/104 

Planprocessen innebär alltid en risk och i detta fall bedöms tidsaspekten som 
den största planrisken. 

Beslutsunderlag 

- Bilaga l, Exploate1ingsbudget Västerskogs Industriområde Norra, del av 
Logistik Bålsta 

Förslag till beslut 

l. Godkänna fårslag till Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde 
Norra, del av Logistik Bålsta 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Datum 

2015-02-17 

KS2014/119 

Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, Resecent
rum och stationsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 

Sammanfattning 
Kommtmstyrelsen beslutade 2014-09-0 l § 111 att uppdra till Plan- och ut
vecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området får Detaljplan l , Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 

Markanvisningstävlingen annonserades på kommunens hemsida, på nättid
ningarna Byggvärlden samt Byggindustrin samt att tävlingen marknadsfor
des av kommunens tjänstemän på Stocld10lm Business Arena 2014-09-17-
18. 

Tävlingen pågick fram till och med 2014-11-14 och totalt inkom 9 stycken 
anbud av 8 stycken exploatörer. 

Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstemän inom kornmunens Plan
och utvecldingsavdelning samt Bygg- och miljöforvaltningen. Möten och 
forhandlingar med fem av exploatörerna har hållits i december 2014 och ef
ter att dessa möten hållits frireslås avtal om markanvisning i området att 
tecknas med foljande exploatörer: 

COOP Fastigheter AB 
Håbohus AB 
Magnolia Bostad AB 

I arbetet med att utvärdera anbuden samt i kompletterande möten och får
handlingar har dessa tre exploatörer de mest fordelaktiga forslagen får 
kommunen ur följande avseenden: 

Pris per ljus BTA 
Gestaltning och arkitektonisk utformning (skisser) 
Hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) 
Finansiell stabilitet 

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l COOP Fastigheter AB 

Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l Håbohus AB 

Markanvisningsavtal Bålsta centmm, etapp l Magnolia Bostad AB 

Tjänstesluivelse 2015-01-30. 
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KSAU § 34 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2014/119 

Att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte 2015-03-02 redovisa beräknat pris får COOP Utvecklingsfastig
heter AB och Magnolia Bostad AB markanvisningsavtal, priset skall re
dovisas som totalpris samt pris per kvadratmeter. 

Att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte 2015-03-02 redovisa kommunens beräknade etableringskostnader 
med anledning av dessa avtal. 
Att arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att till kommunstyrel
sens möte 2015-03-02 redovisa en ekonomisk bedömning av COOP Ut
vecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB ekonomiska fårut
sättningar får ett genomförande av sina projekt 

Utöver detta yrkar Owe Fröjd (Båp) även att förvaltningen uppdras att till 
kommunstyrelsen sammanträde 2015-03-02 utreda möjligheterna och lämp
ligheten till följande tillägg i markanvisningsavtalen alternativt i kommande 
exploateringsavtals: 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s respektive 
Koncern/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett genomfå
rande/slutfårande av sina projekt 

Etable1ingen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att detaljplanerna 
vunnit laga kraft 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall garan
tera att samtliga entreprenörer samt underentreprenörer får projektens 
fårdigställande skall inneha svenska kollektivavtal samt tecknat sedvan
liga arbetstagarfårsäkringar 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall bed
riva aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade får moms samt in
neha F-skattebevis vid undertecknandet av dessa avtal 

Proposition 
Ordfårande ställer yrkandet under proposition och fi1mer att arbetsutskottet 
beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) förslag. 
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Arbetsutskottets beslut 

l. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa beräknat pris for COOP 
Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB markanvisningsav
tal, priset skall redovisas som totalpris samt pris per kvadratmeter. 

2. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa kommunens beräknade 
etableringskostnader med anledning av dessa avtal 

3. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ekonomichefen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa en ekonomisk bedömning 
av COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB ekono
miska fåmtsättningar får ett genomfårande av sina projekt 

4. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 utreda och redovisa utreda möjlig
heterna och lämpligheten till följande tillägg i markanvisningsavtalen al
ternativt i kommande exploate1ingsavtal: 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s 
respektive Koncem/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett 
genomforande/slutfårande av sina projekt 

Etableringen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att de
taljplanerna vunnit laga kraft 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall garantera att samtliga entreprenörer samt underentreprenö
rer får projektens fårdigställande skall inneha svenska kollektiv
avtal samt tedmat sedvanliga arbetstagarforsäkringar 

COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall bedriva aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade for 
moms samt innehaF-skattebevis vid underteclmandet av dessa 
avtal. 

5. Arbetsutskottet beslutar i övrigt att överlämna ärendet till kommunsty
relsen utan eget fårslag till beslut 

Beslut expedieras till: 
Kommundirektör- digitalt 
Plan- och utvecklingschef- digitalt 
Ekonomichef- digitalt 
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Utredning gällande medverkan i LIFE lP North Baltic 

Bakgrund 
Vattenmyndigheten får Norra Östersjön har, inom ramen får projektet Mäla
ren- en sjö får miljoner, ansökt om projektmedel får projektet LIFE lP 
North Baltic. BU-kommissionen har godkänt projektiden och vattenmyn
digheten har kvalificerat sig vidare till att få genomfåra en fullskalig ansö
kan. Projektet fårutsätter medfinansiärer och Håbo kommun har möjlighet 
att delta i projektet. Ansökan ska vara inlämnad till BU-kommissionen sen
ast den 17 apiil2015. Ett eventuellt medfinansieringsavtal mellan Länssty
relsen i Västmanland län, tillika vattenmyndighet får Norra Östersjön, och 
Håbo kommun måste tecknas senast l april 2015 om Håbo komrntm vill 
delta i projektet. 

LIFE lP North Baltic 
EV-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna 
och LIFE är EU:s fond får att fmansiera den miljöpolitik som bedrivs. IP 
står får integrated project och innefattar projekt som är storskaliga och ge
nomfors på en nationell eller stonegional nivå. 

LIFE lP North Baltic syftar till att genomfåra åtgärdsprogrammet och får
valtningsplanen for Nona Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Väst
manland län, som även är vattenmyndighet får Norra Östersjöns vatten
distrikt, samordnar projektet och är så kallade Coordinating beneficiary. En 
fårutsättning får projektet är att det finns medfinansiärer (så kallade Associ
ated beneficiary). 

Det maximala finansie1ingsstödet från EU i ett LIFE lP-projekt är 60 pro
cent av projektets totala kostnad, dock inte mer än lO miljoner euro. Enligt 
vattenfårvattningens finansieringsplan uppgår projektet LIFE lP North Bal
tic till drygt 3 7 miljoner euro, vilket innebär att stödet från EU kommer att 
utgöras av cirka 29 procent av projektets totala kostnad, fårutsatt att maxi
mal utdelning ges. Utöver detta kommer Havs- och vattenmyndigheten att 
delfinansiera projektet med drygt 4,4 miljoner euro. Enligt vattenmyndig
hetens finansieringsplan kommer 14,4 miljoner euro av projektet finansieras 
av deltagande kommuner. 

Ett tjugotal organisationer är redan nanmgivna som medfinansiärer men det 
finns utrymme for flera partners, framfårallt kommuner att delta i projektet. 
Kommunerna deltar lämpligen genom att driva en egen delaktivitet 

Projektet LIFE lP North Baltic planeras att pågå under en sjuårsperiod. 
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Håbo kommuns eventuella medverkan i projektet 
Ett deltagande for Håbo kommun i projektet LIFE IP North Baltic innebär 
att kommunen medverkar i projektet som medfinansiär. Kommunen ansöker 
då om att delta genom att driva en delalctivitet, vars syfte måste stämma 
överens med den övergripande projektiden får hela LIFE IP North Baltic. 
Håbo kommun får del av de projektpengar som fitms i EU:s fond. Finansie
ring av kommunens delaktivitet, utöver de medel som LIFE lP-projektet in
nehåller, står kommunen själv får. 

Alla deltagande kommuner i projektet fårväntas få samma procentuella 
medfinansiering. storleken på medfmansieringen bestäms under ansök
ningsprocessen och beror bland annat på hur många kommuner som deltar. 

Enligt vattenförvaltningens finansieringsplan kommer medlen från LIFE IP 
täcka cirka 29 procent av den totala kostnaden. Om medfinansieringen for
delas procentuellt lika mellan deltagande kommuner och organisationer 
kommer med andra ord cirka 71 procent av en eventuell delaktivitet i Håbo 
kommun att finansieras av kommunen. Alla organisationer som deltar som 
partners i projektet är också med och delar på kostnaderna får den samord
ning som kommer att behövas. Hur stor denna kostnad blir är ännu inte klar
lagd och beror på hur många kommuner som väljer att ansluta sig till pro
jektet. 

Om Håbo kommun beslutar att delta i projektet krävs att komrotmen formu
lerar en ansökan om aktivitet som utförligt beskriver metod, resultat, tid
plan, genomfårare av aktiviteten samt budget. Då fmansieringsstödet från 
EU troligen kommer att uppgå till knappt en tredjedel av de totala kostna
derna krävs att övrig finansiering får ett eventuellt kommunprojekt är klar
lagd. Ansökan behöver vara vattenmyndigheten tillhanda under mitten av 
mars och medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län och 
Håbo kommun måste tecknas senast l aptil2015. 

Om Håbo kommun beslutar att inte delta i projektet LIFE IP North Baltic 
innebär det att kommunen inte driver en egen delaktivitet kopplad till hu
vudprojelctet. Håbo kommun bidrar inte till att finansiera projektet och tar 
då heller inte del av de medel som ges från EU. Håbo kommun kan ändå 
gynnas av projektet då andra planerade delaktiviteter är gynnsamma även 
får kommunen. Bland annat planerar länsstyrelserna att delta med delaktivi
teter som exempelvis vattenplaneringsstöd, im1ovativa stytmedel och erfa
renhetsutbyte, kunskap och kunskapssammanställning får miljögifter. 

Möjliga delaktiviteter i Håbo kommun 
För att delta i projektet LIFE IP North Baltic krävs att Håbo kommun driver 
ett delprojelct som överensstämmer med huvudprojektets syfte. 
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Håbo kommunjobbar aktivt för att bevara och förbättra vattnets status i 
kommunen. Många av de planeringsprojekt som pågår i Håbo kommun, 
som exempelvis framtagande av ett vattenprogram och detaljplaneprogram i 
Gröna Dalen hanterar frågor kopplade till vatten och dess status. Inget av 
kommunens pågående planeringsprojekt anses dock i dagsläget lämpliga att 
använda som delaktivitet för deltagande i projektet LIFE IP Nmih Baltic. 
Vattenprogrammet såväl som projektet Gröna Dalen är för närvarande i ett 
tidigt planeringsstadium och det är därför inte möjligt att i detta skede fast
stäJla en aktivitet med den precision som krävs för medfinansiering i pro
jektet LIFE IP North Baltic. 

Då det för närvarande saknas ett tydligt projekt i kommunen som är lämpligt 
för projektet LIFE lP North Baltic och då tidsramen för att formulera ett 
kommundtivet projekt är kort finns det uppenbara svårigheter med att delta i 
projektet. 

Beslutsunderlag 

LIFE IP North Baltic budgeterade aktiviteter 

Processen och formalia 
Tjänsteslaivelse 2015-02-04. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Förslås att förvaltningen uppdras att vid kommunstyrelsen behandling av 
ärendet återkomma med information om möjligheten att via projektet LIFE 
lP North Baltic delfinansiera arbetet med Håbo kommuns vattenplan. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att vid 
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2015-03-02 återkomma med 
information om möjligheten att via projektet LIFE lP North Baltic deJfi
nansiera arbetet med Håbo kommuns vattenplan. 

2. Utskottet beslutar i övrigt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan eget förslag till beslut. 

Beslut expedieras till: 
Plan-och utvecklingschef 
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Introduktion till krisberedskap för krisledningsnämnden 

Sammanfattning 
I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd for att fullgöra uppgifter 
under extraordinära händelser i fredstid. 

I Håbo kommun är kommunstyrelens arbetsutskott krisledningsnämnd. 

Sedan 2003 gäller att alla kommuner och landsting ska ha en krislednings
nämnd. Syftet är att man ska kunna effektivisera den politiska ledningen vid 
en extraordinär händelse genom att ge ett organ beslutanderätt i alla frågor 
som gäller hanteringen av händelsen. Lagen ger dock stora möjligheter for 
kommuner och landsting att själva bestämma i vilka situationer luisled
ningsnämnden ska användas. 

säkerhetssamordnaren informerar om luisberedskap generellt och hur 
komrutmen arbetar med sin krisberedskap. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
får också en introduktion till vad uppdraget som krisledningsnämnd innebär 
vid en extraordinär händelse. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-30. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att godkänna introduktionen/presentationen om kris
beredskap och luisledningsnämndens uppdmg. 

Beslutsexpediering 
säkerhetssamordnaren - digitalt 
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Styrel, planeringsomgång 2014-2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2015/50 

Sty:rel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelsen, kommuner och elnätsföretag sarnarbetar for att 
ta fram underlag for att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en 
manuell forbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelseplaneringen 
är att lindra sarnhällskonsekvensema som uppstår om MFK behöver tillgri
pas vid en eleffektbrist. 

Första planeringensomgången genomfordes 2011 och nu har Energimyndig
heten utlyst nästa planeringsomgång 2014-2015. 

Kommunen kornmer att utgå ifrån tidigare underlag och uppdatera med nya 
verksamheter samt ta bort de som inte längre är aktuella. Primiteringama 
görs enligt styrelsforordningens prioritetsldasser. Underlaget skickas sedan 
till elnätsforetagen for att efter genomgång hos dem skickas till Länsstyrel
sen for att där ingå i planeringen for regionen. 

Representanter från verksamheterna kommer att delta i prioriteringen for 
konmmnens rälming. 

Senast den 15 april ska leonummens underlag vara ldart for att skickas till 
elnätsföreta gen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-26. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l . Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen om Styrel, planeringsom
gång 2014-2015. 

Beslutsexpediering 
säkerhetssamordnaren 
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Förslag till grafisk profil 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-17 

KS 2015/46 

Håbo kommun har en plan for full delaktighet. Målet är att personer med 
funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet och jämlikhet. Det 
handlar om gnmdläggande demokratiska rättigheter som exempelvis rätten 
till information. 

Sedan l januari 2015 ingår bristande tillgänglighet i Dislcrimineringslagen. 
Att öka tillgängligheten till information for personer med funktionsnedsätt
ning är en forutsättning for att uppnå delaktighet och jämlild1et i samhället. 

Håbo kommuns grafiska profil ska utvecklas utifrån tillgänglighet får alla 
samt kommunens vision- Vårt Håbo 2030. 

Sammanfattning 
Håbo kommun består av många olika verksamheter. Med en grafisk profil 
skapar vi en samlad bild av Hå bo kommlm och dess verksamheter vilket ger 
ett professionellt uttryck och bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkän
ning. 

Det gör vår externa marknadsforing effektivare. Det är också mer kostnads
effektivt att. utveckla, arbeta efter och underhålla en gemensam grafisk profil 
än flera. 

Som kommunanställd ska det vara enkelt att kommunicera. En grafisk profil 
gör det enklare for alla verksamheter- man behöver inte uppfirma hjulet 
vmje gång. 

Håbo kommuns grafiska profil innehåller regler kring: 
• Logotyp 

• Typsnitt 

• Färger 

• Grafiska element 

• Presentationer och bildspel 

• Trycksaker 

• Tjänsteslaivelser 

• Annonser 
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• Profilprodukter 

Implementering och fortsatt utveckling 
Kommunikationsenheten är ansvarig for kommunövergripande kommuni
kationsfrågor och bör få ett uppdrag att succesivt implementera den grafiska 
profilen i samtliga verksamheter. Kommunikationsenheten bör även få i 
uppdrag att löpande utvärdera och utveckla de olika delarna i den grafiska 
profilen får att ytterligare utveckla tillgängligheten och samtidigt stödja 
kommunens vision och mål. 

Beslutsunderlag 
Grafisk profil KS 2015.254 

- Tjänsteskrivelse 2015-01-16. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Föreslås att ärendet fåredras av kommunikationschef på kommunsstyre Isen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut: 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta Grafisk profil KS 2015.254 att gälla 
från och med l april 2015 . 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till fårvattningen att succesivt im
plementera den nya grafiska profilen samt löpande utvärdera och ut
veckla den. 
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Förslag om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnder- mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 118, ordningen får inkal
lande av ersättare i nämnderna får perioden 2015-2018. Fullmäktiges be
slutsunderlag utgjordes av partiernas fårslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) redovisar respektive fårslag 
på ändrad turordning får ersättares inträdande får Bålstapattiet och for Mil
jöpartiet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 

Förslag tilljusterade ordningar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 
Nordberg (MP) 

Tjänsteskrivelse 2015-02-13 . 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen får inkallande av ersättare for 
Bålstapartiet och får Miljöpartiet, enligt redovisat förslag. 
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l. Fullmäktige noterar den justerade ordningen for ersättares inkallande i 
samtliga nämnder under innevarande mandatperiod fram till och med 
2018, enligt följande: 

För ledarnot tillhörande Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP}, (KD), (MP), (S), (V),( Båp), (SD) 

(C) (C), (KD), (M), (FP), (MP), (S), (Båp ), (V), (SD) 

(FP) (FP), (C), (KD), (M), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP) (MP), (M), (Båp ), (KD), (C), (FP), (V), (S), (SD) 

(KD) (KD), (C), (M), (FP), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

(S) (S), (V), (Båp ), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD) 

(V) (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD) 

(SD) (SD), (Båp), (M), (KD), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

(Båp) (Båp), (SD), (MP), (C), (FP), (KD), (V), (S), (M) 
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Projektuppdrag om att skapa en näringslivsstrategi för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Håbo kommun vill skapa många nya arbetsplatser de kommande åren och vill 
se en snabbare utveckling av näringslivet järnfort med tidigare. Förutom att det 
konhet skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en viktig fak
tor får att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas av just en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. Dessutom kommer fler 
arbetsplatser i kommunen ge Håboborna möjligheten att kwma jobba nära sin 
bostad och därmed, inte minst, minska sina restider. 

Nya fåretagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas återkom
mande som en av de l 00 bästa i landet vad gäller företagsldimat. Konkurrensen 
vad gäller fåretagsetableringar hårdnar dock ständigt och bedömningen är att 
kommunen bör bli ännu bättre på att locka till sig fler nya företag. Detta får att 
fler arbetsplatser ska kunna skapas. I detta läge behövs en näringslivsstrategi, 
något som kommunen saknar idag. 

En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den 
mest abstrakta, fotmen av ett aktiverande styrdokument (De aktiverande styr
dokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De be
handlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller åstad
komma med egna initiativ och arbetskraft.) 

Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett 
övergripande område där kommunen inte helt bestämmer själv. Den ska peka ut 
de verksamhetsområden som är viktiga får att nå dit. En fungerande strategi är 
vägledande men inte praktisk. Den anger riktning och prioritering, men behöver 
inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas får att nå 
dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer. 

Enligt gällande reglemente så ansvarar kommunstyrelsen får övergripande nä
ringslivsfrågor med det specifika uppdraget att verka får åtgärder som strävar 
efter en positiv nätingslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat 

Mot .bakgmnd av detta föreslår kommunstyrelsen fårvaltning att kommunsty
relsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning att arbeta fram ett 
förslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen fareslår att arbetet bedrivs i pro
jektfmm enligt nedanstående upplägg. 

Syfte med projektet 
Syftet med näringslivsstrategin ska vara att tydliggöra hur kommunen ska ar
beta i samspel med andra får att bidra till att nya arbetstillfållen kan utvecklas i 
kommunen fram till2030. Allt i enlighet med kommunens vision. 
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• Avgörande kriterier och fårutsättningar får att nya företag ska 
vilja etablera sig i Håbo och får att befintliga företag ska vilja stanna 
kvar och utvecklas i kommunen. 

• Lämpliga branscher och verksamhetsområden som vill och kan 
etablera eller utveckla verksamhet i Håbo. 

• Övergripande ansvarsfårdelning mellan berörda funktioner 
kommunen inldusive bolag. 

• Hur kommunen kan bidra till näringslivsutvecklingen till exem-
pel genom effektiv myndighetsutövning och god service till företagen. 

Projektets mål kopplade till övergripande mål och projekt 
• Ska bidra till att Håbo kommun uppnår Vision 2030 
• Ska bidra till uppfyllande av kommunens övergripande mål (fast

ställs under fårsta halvåret 2015) 
• Innehålla en delstrategi får Skoldoster 

Fokusområden strategiarbetet 
I arbetet med att ta fram näringslivsstrategin ska det finns ett fokus på de priori
teringar och avväganden som behöver göras får att strategin blir slagkraftig. 
Detta kan till exempel handla om: 

- Mark får lokalisering och planberedskap 
- Utbyggnad av bredband och annan infrastruktur 
- Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser riktat till företag 
- Kvaliteten i myndighetsutövning kring fåretagande 
- Internationellt utbyte och samarbete 

Tidplan 
Under våren 2015 ska arbetet fokuseras på att ta fram en näringslivsstrategi får 
att kunna antas av kommunfullmäktige senast i september 2015. 

Resurser och kostnader 
Hanteras inom ramen for kommunstyrelsens ordinarie budget och huvud
saleligen med egen personal. Visst extemt utredningsstöd kan bli aktuellt. 

Styrning av projektet 
Arbetet med att ta fram ett fårslag till näringslivsstrategi ligger inom kommun
direktörens ansvar. Det ska finnas styrgmpp, fårslagsvis kommunstyrelsens ar
betsutskott, samt en intern och en extem referensg1upp får att få en bred fåranlc-
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ring av strategin. Håbo Madmad och näringslivsrådet ska vara involverade i ar
betet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-05, hi dm: 2015.40 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyreslen 
Kommtmstyrelsens beslut: 

l . Kommunstyrelsen beslutar att uppdrar till kommunstyrelsens forvalhling 
att ta fram ett fårslag till näringslivsstrategi for Håbo kommun enligt 
ovan beskrivna projektmodell 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ut
göra styrgrupp i projektet. 
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