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Redovisning av berett medborgarförslag angående uppsamling 
av miljöskadliga ämnen i dagvatten 

Sammanfattning 
Av telmikutskottets protokollsutdrag 2015-02-17, § 3 framgår fåljande: Ett 
medborgarfårslag hru: kommit :in med fårslag på en seclimenter:ingsdamm får · 
dagvatten från området mellan El8-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i drunmen. 

Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet 
varifrån ytvattnet ii:rmer åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet fi:ån E 18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet 
rinner öppet ungefår från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och seclimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan. 

01mådet mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-V alla l :7 6 och ägs av Trafikverket Området befinner sig utanfår 
verksamhetsområdet får kommunalt V A. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret får det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och 
också den som ansvarar får att vägdagvattnet från E18 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar får omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsDingama Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter fi:ån översvämning. De 
har också en viss renande funktion då vattnet :far möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator :innanför verksamhetsområdet får kommunalt V A 
samt dagvattenmagas:inen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna VA
anläggning och sköts av VA-enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starlct trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden. 

V A -enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tillräckliga får ati: ta hand om dagvattnet från bostadsområdena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanfår 
verksrunhetsområdet för kommunalt V A. Ansvarig för att ta hand om 
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket Förslagsställaren bör 
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kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar får verksamheten på 
El8. 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Marika Hanson föredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta 
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanfår kommunens 
verksamhetsområde och att fårslagsställaren istället bör kontakta 
Trafikverket då det är de som ansvarar får E l8. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget med ovanstående 
motivering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag KS Dm 2014/112 2014.2306 

Tekniska utskottes beslut 2015-02-17, § 3. 

Tjänsteskdvelse 2014-12-19. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
teknileutskottets utredning och svar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1387 



Håbokommun 
Miljö&Teknilmämnden 

Medborgarfdrslag 

f{eg.llt 

]b\~/ ,230b 

Undmteck:nad har vid tidig9-fe tillfållen varit i kontald med Miljöavdelnmgen aug placering 
av uppsamling av milj äskadliga ämnen i dagvatten. Min tanke är om.1:ådet meJlan E 18-
Ktäggavägen- Enköpingsväge.n. I dag rinner dagvatten fi·ån bebyggelsen vid Graneberg m. fl 

+ motorvägen E18 via öppet dike direkt ut i Mälaren. ])etta skulle förhindras i en sediment
eringsdamm med placering på nämnda område 
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Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 

Sammanfattning 
I febmari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny 
bolagsordning får Habohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre 
justeringar i dessa dokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit :fran;:t · 
rorslag på reviderade ägarclirektiv. Sldllnaden 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 affårsinässighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i sann·åd med bolagets vd även tagit 
fram fårslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av 
redaktiönell karaktär. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bo1ag::;ordning får IIåbohus AB, KS hidm- 2015.673 

Förslag till ägardirektiv får Håbohus AB, KS hidnr 2015.674 

Tjänsteslaivelse 2015-02-04 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-02-17 § 28. 

Utskottet tillstyrker fårvaltillngens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut: 
Fredrik Anderstedt (S) deltar inte i ärendets handläggnjng. Helene Cranser 
(S) tjänstgör. 

Yrkande 
Fred Rydberg (KD) yrkar, med instämmande från Håkan Welin (FP) och 
Clnistian Nordberg (MP) att skrivningen i förslaget till ägardirektiv, under 
punkt 3 Företagets ändamål, syfte ochmål/Bostadspolitiska-mål ska vara: 
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialijånsten för bostadssociala 
ändamål. Antalet lägenheter fcir detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) 
procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget disponerar. I nu 
gällande utskottes fårslag föreslås fyra ( 4) procent. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar, med instämmande från Michael Rubbestad (SD), 
tmder "Ekonomiska mål" i ägardireldiv att driftnettot i procent av 
fastigheternas marimadsvärde bör vara lägst två (2) procent. I utskottets 
fårslag föreslås lägst fem (5) procent. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1328 
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Agneta Hägghmd (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staak:e (S), Fredrik 
Anderstedt (S) och Werner Schubert (S) yrkar bifall till de båda framställda 
yrkandena. 

Propositionsordning 
Ordfåranden noterar att fåmtom utskottets fårslag fcireligger två 
ändringsyrkanden gällande ägardirektiv. Efter propositionsfårfarande 
konstaterar ordfåranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets fårslag gällande ägardirektiv och bolagsordning. Det tidigare med 
ändringar i enlighet med de båda yrkandena. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige antar reviderade ägardirelctiv får Håbohus AB tillsammans 
med beslutade yrkanden dels från Fred Rydberg (KD) med flera och dels 
från Owe F röj d (Båp) med flera. 

2. Fullmäktige antar reviderad bolagsordning får Håbohus AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBES1YRl<NING Nr 2015.1328 
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Förslag till reviderat ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

1. Inledning/allmänt 

2 

Vår beteckning 
KS2013/145 nr 2015.674 

Bolaget är organ for kommunal verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i 
sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsilet och har att folja av kommunen utfårdade diiektiv för 
verksamheten. 

Fätutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy. 

2. Företagets verksamhet 
Bolaget hartill foremål för sin verksamhet att inomHåbo kommun köpa, sälja och äga fastigheter for att 
på dessa uppföra, forvalta och upplåta bostäder, affårslokaler och andra kollektiva anordningar samt att 
bedriva annan därmed forenlig verksamhet under fåtutsättning att verksamheten också är förenlig med 
kommunalrättsliga principer. 

3. Företagets ändamål, syfte och mål 

Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska i tillämpliga delar följa av kommunfullmäktige fastställda styrdokument och sträva mot de 
visioner och övergripande mål som fullmäktige fastställt. 

Bolagets syfte är att inom Håbo kommun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmäilllyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Bolaget ska även verka för ett ökat utbud av fastigheter for affårslokaler och andra 
kollektiva anordningar. 

För att :!iämja kommunens expansion, stärka dess ath·alctionskraft som boendeort och göra den mer hållbar 
ska bolaget, ensamt eller i samverkan med andra aktörer, samt i samråd med kommunen: 

Bygga nya bostäder i den utsträckning som är möjligt av ekonomiska och andra skäl 
• Förvalta befintligt bestånd så att fastigheternas värden upprätthålls och goda boendemiljöer 

skapas. 
• Verka för att användningen av förnyelsebar energi ökar. 
• Bistå Håbo kommun i energirådgivningsfrågor gentemot andra fastighetsägare i kommunen. 

Bolaget ska enligt affärsmässiga principer, inom ramen för lagen om (201 0;879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaletie bolag förvalta, utveckla samt främja ett attralctivt bostadsbestånd som tillgodoser 
olika Irra v på bostäder avseende standard, utformning, läge, service, hyresnivå m.m. 

Bolaget ska året efter ordinarie valår upprätta en affårsplan innehållande detaljerad redovisning av 
bolagets målsättningar fram till nästkommande ordina1ie val. Affårsplanen ska minst innehålla 
målsättningar inom nyproduktion, miljö och ekonomi. Affårsplanen fastslås av styrelsen. 

Bostadspolitiska mål 
Bolaget ska alltid vid försäljning eller vid ombildande till bostadsrätter genomfåra en marknadsvärde1ing. 

Bolaget skall aktivt motverka segregation. 
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Bolaget ska, vid synnerliga skäl, efter ägarens beslut, upplåta lägenheter genom fortur. Om synnerliga 
skäl foreligger, beslutas av socialnämnden, som vid sådana beslut ska uppdra till socialforvaltningen att i 
samråd med bolagets forvaltning, hitta lämpliga lägenheter. Vid formedling via forturställs samma 
ekonomiska krav på sökande som vid ordinär formedling. Om personen inte uppfyller dessa krav kan 
dock undantag göras om socialnämnden går i borgen for hyran under forsta året. 

Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten for bostadssociala ändamål. Antalet lägenheter for 
detta ändamål får maximalt utgöra fyra ( 4) procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget 
disponerar. 

Ekonomiska mål 
Bolaget ska eftersträva en sådan ekonomisk styrka att bolaget kan klara nyproduktion, 
konjunkturnedgångar och andra ekonomiska påfrestningar utan risker for kommunen som ägare. 

Bolagets långsiletiga mål är en soliditet om 20,0 procent. soliditeten ska aldrig understiga 5,0 procent. Vid 
en så omfattande investering i nyproduktion eller ombyggnad att soliditeten riskerar att understiga 5,0 
procent ska särskilt beslut i11hämtas från ägaren. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar 
for soliditeten for den tidsperiod som affärsplanen avser. 

Målet for bolagets direlctavkastning, d.v.s. chilisnettot i procent av fastigheternas marknadsvärde, är att 
d~::t bör vara lägst 5 procent. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar for 
överskottsgraden ( driftnetto i relation av hyres:intäkter) for den period som affärsplanen avser. 

Det långsiktiga målet for bolagets resultat fOre skatt, exkluderat forsäljningar, äJ.· att det ska motsvara 6,5 
procent av omsättningen. Bolaget ska i affärsplanen redovisa årsvisa målsättningar for resultatet for den 
tidspe1iod som affärsplanen avser. 

Bolaget ska upprätta en finanspolicy som reglerar bolagets hantering av finanser, derula ska fastslås av 
styrelsen minst en gång per år. 

Bolaget ska erlägga avgift for kommunal borgen. A v giften fastställs årligen efter samräd mellan bolaget 
och kommunen. 

4. Samverkan 
Bolaget ska aktivt samverka med kommunen och övriga kommunala bolag for att söka 
samorchringsfordelar i syfte att öka effektiviteten och den samlade kommunnyttan. 

5. Underställningsskyldighet 
Bolaget är ett helägt komrotmalt bolag där ägarillflytandet utövas av kommunfullmäktige. 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av stöne vilct, som t ex att bilda, 
köpa, avyttra eller avveclda bolag, köpa eller avyttra stora fastighetsbestånd, köpa aktier i anch·a bolag, 
foTe beslut inhämta godkännande från kommunfullmälctige. 

Om osäkerhet råder infor ett beslut humvida det är fi·åga om ett beslut av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vilct skall bolaget samråda med kornmunstyrelsen om underställning ska ske eller inte. 
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6. Information till ägaren 
Bolaget ska till ägaren: 

• Varje tertial avge ekonomiskrapport inldusive balansräkning. Inlämningstidpunkten ska 
överensstämma med kommunens tidplan. 

• Inge styrelseprotokolL 
• Till kommunen, på begäran, inge en ekonomisk helårsplan for de närmaste tre åren. Planen ska 

omfatta resultat- och balansräknb1g for respektive år med redovisning av minst foljande 
nyckeltal; soliditet, räntetäcknlngsgrad och direktavkastning. 

• Översända den information som kommunstyrelsen efterfrågar såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess. 

7. Agarsamråd 
Kommunstyrelsen svarar för den löpande ägarstyrningen av kommunens bolag på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Mellan representanter for kommunstyrelsen och bolagets ledning (styrelse och VD) 
skall minst en gång varje år hållas verksamhets- och samrådsmöten. Om kommunstyrelsen eller bolagets 
ledning anser att det finns behov av ytterligare samrådsmöten skall sådana hållas. 

8. Det fastställda kommunala ändamålet 
Enligt 6 kap. l a § kommunallagen skall kommunstyrelsen i årliga beslut for varje sådant aktiebolag som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har beddvit under foregående 
kalenderår har varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utforts inom ramen for de 
kommunala befogenheterna. 

Då Håbohus AB omfattas av kommunstyrelsens skyldigheter enligt paragrafen skall bolaget vara 
kommunstyrelsen behjälplig med genomgång och analys av verksamheten så att kommunstyrelsen 
erhåller ett fullständigt underlag for sitt beslut. 

9. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Bolagets verksamhet står under lagstadgad uppsilet av komm1Ulstyrelsen. Komm1Ulstyrelsen har rätt att 
själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund 
av lagstadgad sekretess. 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess verksamheter. Efter kallelse av 
kommunstyrelsen ska bolaget lämna information och rappmter om händelser och planer i dess 
verksamhet. 
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Bolagsordning för Håbohus AB 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Håbohus Aktiebolag. 

§ 2 Syfte/ändamål 

Datum 
2015-02-04 

Vår beteckning 

KS2013/145 nr 2015.673 

Bolagets syfte är att inom Håbo konunun tillgodose behovet av bra bostäder och god boendeservice i 
enlighet med det allmännyttiga syfte som uppställs i lagen om (2010:879) om allmännyttiga 
konunlmala bostadsaktiebolag. 

§ 3 Verksamhet 
Bolaget har till föremål får sin verksamhet att inom Håbo kommun· köpa, sälja och äga fastigheter rör 
att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affårslokaler och andra kollektiva anordningar 
samt att bechiva annan därmed fårenlig verksamhet under fåmtsättning att verksamheten också är 
förenlig med kommunalrättsliga principer. 

§ 4 Kommunala befogenheter 
Bolaget får bara bedriva verksamhet som står i överensstämmelse med vid var tid gällande reglering 
av den kommunala kompetensen. 
Bolaget är i sin verksamhet bundet av lokaliseringsprincipen och får bara bedriva verksamhet som har 
anknytning till konununens område eller deras medlemmar. 
Bolaget skall iaktta förbudet mot understöd av enskilda. 
Bolaget skall i sin verksamhet i förekonunande fall beakta likställighetsprincipen. 

§ 5 Underställning 
Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av stöne vilct före beslut 
inhämta godkännande fi.·ån kommunfullmälctige. 

§ 6 Aktiekapital 
Aletiekapitalet skall utgöra lägst l 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

§ 7 Antalet aktier 
Antalet alctier i bolaget skall vara lägst 1000 och högst 4000. 

§ 8 styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst lika många suppleanter. 
styrelsen utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun fåT tiden från den bolagsstämma som följ er 
efter det att val till kommunfullmäktige har fånärtas till den bolagsstämma som följ er näm1ast efter 
nästa ordinmie val till kmmmm:fullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. 

§ 9 styrelsens säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Håbo kommun, Uppsala län. 

§ 10 Revisorer och lekmannarevisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses en revisorer och en revisorssuppleant samt två leh11annarevisorer. De 
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två lelrmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige i Håbo kommun får samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse. En auktoriserad eller godkänd revisor och en suppleant utses av 
bolagsstämman. 

11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, eller digitalt med e-post, till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
På ordina1ie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
l. stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två juste1ingsledamöter; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordningen; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport; 
8. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamötema och verkställande direktören. 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisom och lekmannareviscm med suppleanter; 
l O. I förekounnande fall val av a) styrelse och styrelsesuppleanter b )revisorer och revisorssuppleant; 
Il. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller ekonomichef att 
teckna bolagets frrma. Sådant bemyndigande ffu· endast avse två personer i förening. Dessutom har 
verkställande direktören rätt att teclma flnnarr beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

§ 15 Rösträtt 
Vid bolagsstämma ffu· vmje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier 
utan begränsning i röstetalet. 

§ 16 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Håbo Kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
ÖVligt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte 
föreligger i fmm av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Offentlighet och sekretess 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget efter sanunaprinciper som gäller får 
kommunala myndigheter i enlighet med vad som är föresicrivet i offentlighets- och sela-etesslagen 
(2009:400). 

If 
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§ 18 Ändring av bolagsordning 

STYRDOKUMENT 
Datum 
2015-02-04 

/ 

fJ . 
4 ' 

Vår beteckning 
KS2013/145 nr 2015.673 

Delll1a bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Håbo kommun 

11;. 
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Kommunstyrelsen 

KS §42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/64 

Förslag till kommunfullmäktiges mål för perioden 2016~2018 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp tillsatt av kommunstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram 
fårslag till nya mål får kommunfullmäktige får perioden 2016-2018. 
Arbetsgruppen föreslår att fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktigenivå prioriteras. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 
Attraktiva 
Kvalitativa och effektiva 
Hållbara 
en kommun med sund ekonomi 

Process för framtagande av nya mål för kommunfullmäktige 
Den 4 februari genomfårdes en målkonferens med syfte att lägga grunden 
till nya fullmäktigemål får perioden 2016-2018. Under målkonferensen 
deltog 62 fårtroendevalda och 9 ijänstemän. Efter en omvärlds- och 
nulägesanalys genomfårdes två workshops där samtliga deltagare hade 
möjlighet att ge input till kommunfuJJmälctiges nya målområden och 
strategier. 

En arbetsgrupp bestående av gruppledare från samtliga nio partier samt en 
ijänsteman tillsattes av kommunstyrelsen med uppdraget att baserat på 
mållconferensens resultat ta fram förslag till nya mål får 
kommunfullmäktige. Arbetsgruppen har enats kring ett fårslag som 
innehåller 4 målområden och 14 strategier. Dessa finns dokumenterade i 
ijänsteskrivelsen "Kommunfullmäktiges mål får 2016-2018" (KS2015/64 m 
2015.1183). 

Nästa steg och tidplan 
V atje nämnd och styrelse i har uppdrag att arbeta fram egna måldokument 
Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder 
får att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och 
strategier. Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler 
som styr kommunens verksamheter och även dessa skall beaktas i 
mål dokumentet. 

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess (KS 2015.178) ska 
nämnder och styrelser lämna protokoll med beslut om nya nämndsmål till 
kommunstyrelsen senast den 15 maj. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper den 15 juni. Nämnders och bolags budget ochmål ska 
vara klara i Stratsys den 26 oktober. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1364 
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Kommunstyrelsen 

KS §42 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/64 

- Modell fårmålstyrning i Håbo kornmun (KS2012/75 m 2012.2322) 
- Kommunfullmäktiges mål får 2016-2018 (KS2015/64nr 2015.1183) 
- Tidplan för mål- och budgetprocess (KS 2015.178) 
- Tjänsteslaivelse 2015-02-25. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta 4 nya målområden och 14 strategier får 
perioden 2016-2018 enligt arbetsgruppens förslag 
"KoJJllnunfullmäktiges mål för 2016-2018 (KS2015/64 m 2015.1183)". 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta 
fram egna måldokument enligt gällande målstyrningsmodell och tidplan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J (i 
Nr 2015.1364 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-02-25 
Vår beteckning 

KS2015/64 nr 2015.1183 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Jexell, Kval itetssamordnare 
0171-527 36 
pia.jexell@habo.se 

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2018 

För perioden 2016-2018 har fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmälctiges nivå prioriterats. Håbo kommun ska under perioden bli: 

Attraktiva 
Kvalitativa och effektiva 
Hållbara 
en kommun med sund ekonomi 

Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler som styr 
kommunens verksamheter. 

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål har va:rj e nämnd och styrelse i 
uppdrag att arbeta :fi:am egna måldokument Dessa ska innehålla 
nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder for att bidra till att nå 
kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. 

Nedan följer en beslcrivning av respektive målområde med tillhörande 
motivering och strategier. 

Attraktiva Håbo 

Håbo kommun är en unik och attraktiv plats i Mälardalen med goda 
forutsättningar för tillväxt. Bra kommunal service och insatser i samverkan med 
andra aktörer stärker känslan av Håbo kommun som en bra plats for boende, 
arbete och besök 

För att bli attraktiva Håbo ska vi 

• Sicapa fårutsättningar för fler bostäder och ett varierat näringsliv. 

o stimulera möjligheter till meningsfull fritid får alla. 

• Öka samarbetet med olika aktörer får förbättrad infrastruktur och 
kollektivtrafik. 

o Förbättra tillgängligheten till mötesplatser och upplevelser. 

16 



2(~· HÅBO 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2015-02-25 
Vår beteclming 

KS2015/64 nr 2015.1183 

Kvalitativa och effektiva Håbo 

Vi ska utveckla våra tjänster utifrån håbobomas behov. Kraven på innehåll och 
kvalite på tjänster och service ökar samtidigt som resursmua är begränsade. Vi 
måste eftersträva ett effektivt resursutnyttjande där ständiga fårbättringar är en 
ledstjäma i alla våra verksamheter. 

För att bli kvalitativa och effektiva Håbo ska vi 

• Utveclda vår medborgardialog får ökad delaktighet och kunskap om 
komnumens verksamheter. 

• Tillvarata och uppmuntra medarbetamas kompetens och engagemang. 

• Följa upp alla verksamheter med kvalitets- och effektivitetsmått och 
fårtydliga arbetet med ständiga fårbättringar. 

• Förbättra våra resultat genom att järnfåra oss med andra kommuner och 
verksamheter får att identifiera fårbättringsområden. 

Hållbara Håbo 

Vår verksamhet och tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. 
Kommande generationer ska ha bättre fårutsättningar att fårvalta och utveckla 
kommunen. 

F ör att bli hållbara Håbo ska vi 

• Minska de egna verksamhetemas miljö- och klimatpåverkan. 

• Skapa förutsättningar får att invånare och näringsliv aktivt ska kunna bidra 
till att nrinska kommunens miljö- och klimatpåverkan. 

• Väma kommunens grönområden och biologiska mångfald. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 

Håbo kommuns verksamhet präglas av god ekonomisk hushållning. Skatten ska 
inte höjas och bör vara i nivå med järnfårbara kommuner i Mälardalen. 

• Kommunens resultat ska över perioden uppgå tillminst två procent av 
skattenettot 

• Kommunens investeringar, exldusive exploateringsrelaterade kostnader, ska 
vara egenfmansierade. 

" Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i fårsta hand användas till att 
minska kommunens skuldsättnings grad. 

• Exploateringsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomislet överskott till 
kommunen. 

11 



Tidplan mål- och budgetprocess 
. ·-oatuf:ri A~tivitet Vem 

2 feb 
Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen samt arbetsgrupp för vidare 

KS 
arbete med KF-mål. 

Målkonferens-inriktningsmål för KF och nämnder 2016-2018 
4 feb Presentation med omvärldsanalys, Nulägesanalys, Utmaningar. Politiker, ledningsgrupp, bolag 

Arbetsgrupp arbetar vidare med underlagen under feb. 

2 mars Arbetsgrupp presenterar förslag till KF-mål KS 

23mars Beslut om KF-mål för 2016-2018 KF 

23mars Befolkningsprognos klar Plan- och utvecklingsavdelningen 

April Regeringens vårproposition ......__ 
~ 

8 april Förvaltningarnas verksamhetsanalys klar Budgetansvarig, Förvaltningschef 

14-15 April Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

20 april Nämndernas delårsuppföljning klar 

27 april Sista beslutsdag för nämnder att föreslå nya nämndsmål Respektive nämnd 

29 april Skatteprognos från SKL 

4 maj 
Budgetkonferens- Ledningsgruppens förslag till budget baserat på Politiker, ledningsgrupp, 
verksamhetsanalyser och mål. utvecklingsledare, ekonomer 

25 maj 
Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndsmå l, 

KS 
skattesats och budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU) 

maj-juni Information till fackliga representanter Komsam 

15 juni 
Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 

KF 
budgetstyrprinciper 

KS 2015.178 2015-01-12 c HÅBO 
KOMMUN 

~ 



Tidplan mål- och budgetprocess 

Datum Aktivitet Vem 

14 aug Skatteprognos från SKL 

Sept Regeringens budgetproposition 

Sep-okt Förvaltningarna arbetar med detaljbudget Förvaltningschef, budgetansvarig 

B okt Skatteprognos från SKL 

26 okt Nämnders och bolags budget och mål klara i Stratsys Nämnder och bolag 

~ 
10 nov Aterrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KSAu 

23 nov Aterrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KS 

14 dec Aterrapport om budget 2016 och plan 2017-2018 KF 
- - - --- -- -

KS 2015.178 2015-01-12 c HÅBO 
KOMMUN 

~ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Clas Jansson, Utvecklingsstrateg 
0171-52516 
clas.jansson@habo.se 

Datum 

2012-09-21 

Modell för målstyrning i Håbo kommun 

1. Syfte 

Vår beteckning 

KS2012/75 nr 2012.2322 

Modellen för målstyrnjng avser att underlätta fullmäktiges styrning av 
nämnder och styrelse. Målstyrning skapar förutsättningat för ett decentrali
serat beslutsfattande där verksamhetemas kompetens används på bästa sätt 
samtidigt som de förtroendevalda kan styra verksamheten utan detaljkun
skaper. 

Målstyrningen syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i 
riktning mot önskat resultat. Tydliga mål, delaktighet och helhetssyn är får
utsättningar för leverans av kvalitativa tjänster och god service till invånar
na. 

Målstyrning är nödvändig för att säkra att den decentraliserade verksamhet
en drivs med god ekonomisk hushållning, i enlighet med konununallagen, 
samtidigt som den ger möjlighet att utkräva ansvar i det fall verksamheten 
inte bedrivs enligt de politiska intentionerna. 

I modellen får målstyrning definieras begrepp och ansvarsfördelning i Håbo 
kommun. Obligatoriska uppgifter som ska ingå i förvaltningarnas och 
nämndemas arbete med verksamhetsplane1ing och uppföljning preciseras. 

2. Rolle1· 

I kommunfullmäktiges roll ingår att fatta alla beslut som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av stöne vikt, men även att styra nämnderna. Detta 
görs bland annat genom beslut om nämndsorganisation, reglementen för 
nämnder samt mål och budget. Bolagen styrs genom bolagsordningar och 
ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen är skyldig att hålla uppsikt över de kommunala verksam
heterna och till skillnad från ÖVliga nämnder har den initiativrätt i såväl 
kommlmfulln1äktige samt de olika nä1m1dema. Vidare har kommunstyrelsen 
en särställning i arbetet med mål, budget och uppföljning och beslutar vil
kenmodell för styming som ska användas. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-19 
Vår beteckning 

KS2012/75 nr 2012.2322 

Nämnderna har, inom ramen för den budget de tilldelats en självständig be
slutanderätt for den verksamhet som de enligt reglementet har ansvar för. I 
stymingen av sin verksamhet har de att följa kommunfullmäktiges intent
IOner. 

3. struktur för målstyrningen 

I Håbo kommuns finns mål på alla nivåer i organisationen. 

• 
• 
• 
• 

Kommunfullmäktiges mål 
Nämndemas mål 
Mål för avdelningar och enheter 
Mål för medarbetare 

Den yttre ramen for målstyrningen är en vision som anger ett önskvärt fram
tida tillstånd i Håbo kommun. 

3.1 Kommunfullmäktiges mål 

Mål och riktlinjer foT verksamheten ska enligt kommunallagen (KL 3. 9) 
fastställas av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande or~ 
gan. 

I Håbo kommuns modell för målstyrning fastställer kommunfullmäktige 
mål för va:tje mandatperiod. Målen, som bör utgå från en vision om ett fram
tida Håbo, är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Ef
tersom kommunfullmäktiges mål är övergripande och bestående över en 
längre tid skapas fömtsättningar för ett långsiktigt förbättringsarbete. 

Kommunfullmäktiges mål bör uppfylla följande kriterier: 

• uttrycka den politiska vilja:tl avseende kommunens utvecld ing, in-
riktning och vad som verksamheten ska sträva efter att uppnå 

• vara tydliga, långsiktiga och enkelt formulerade 
.. vara intressanta UT ett medborgarperspektiv 
• vara begränsade i antal d.v.s. primiterade 
(J vara formulerade så att de kan ligga till grund för nämndemas mål 

Utvärdering av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god eko
nomisk hushållning, sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan 
för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen. 

Z! 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-19 
Vår beteclming 

KS2012/75 nr 2012.2322 

3.1.1 Förtydliganden av mål genom motivering och strategi 

Fulhnäktiges övergripande mål fortydligas genom en motivering varfor just 
detta mål har prioriterats. Vidare kan kommunfullmäktige precisera vilka 
övergripande strategier som ska användas i arbetet mot målen, dvs. hur må
len ska nås. strategierna ska beaktas av nämnder och forvaltningar i sam
band med fastställande av mål och aktiviteter i verksamhetsplaneringen där 
de konkretiseras. 

3.2 Nämndernas mål 

Nämnderna ska var och en inom sitt mmåde se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlin j er som fullmäktige har bestämt samt de fö
reslaifter som gäller for verksamheten (KL 6:7). 

I nämnderna ska kommunfullmäktiges mål brytas ner så att de fungerar for 
respektive nämnds verksamheter men också bidrar till kommunfullmäktiges 
mål. 

Nämndmålen som konlaetiserar fullmäktiges inrilctningsmål, skall ha ett 
ettårsperspektiv och bör uppfylla SMART -laiteriema: 

• Specifika- enlda och lätta att fOrstå 
• Mätbara ochfeller möjliga att utvärdera med nyckelindikatorer 
• Accepterade - kända och accepterat av de som berörs 
• Realistiska- möjliga att nå 
• Tidsatta - det ska vara känt när målet ska vara uppnått helt eller del

VlS 

För att lcriteliema ska uppfyllas krävs att nämndmålen utarbetas i dialog 
mellan politilcer och tjänstemän. 

Nämndemakan ha mål som inte anknyter till kommunfullmäktiges imikt
ningsmål om de inte strider mot dessa. 

Nämndemas verksamhet styrs forntom av kommunens mål av lagar och for
onhlingar. Ä ven i förordningar ställer staten krav på mål. Dessa ska följas 
upp och rapporteras till respektive myndighet och när det är av större in
tresse ska de även rapporteras till kommunstyrelsen och l eller kommun
fullmäktige . 

Målkonflikter kan uppstå i det fall kommunfullmäktige fastställt mål i olika 
planer och policys. Ytterst är det de mål som fullmäktige anger i samband 
med budgeten som styr. Uppkommer målkonflikter är det respektive fack
nämnd som ansvarar for att anpassa "sina" styrdokument till nämndmål och 
kommunövergtipande mål. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-07-19 
Vår beteckning 

KS2012/75 nr 2012.2322 

Då målens huvuduppgift är att styra mot god ekonomisk hushållning bör 
målen inte begränsas till sådana som är mätbara utifrån statistiska underlag 
får utvärdering. 

Nämndemas måluppfyllelse rapporteras till fullmäktige i samband med del
årsbokslut och årsbokslut. 

3.2.1 Nyckelindikatorer 

Nyckelindikatorer är mått som beskriver måluppfyllelsen. Nyckelindikatorer 
som kopplas till nämndernas mål används som stöd får utvärdering av 
måluppfyllelse. 

Nyckelindikatorerna ska vara mätbara, relevanta och väsentliga i avgörandet 
av om nämnden är på rätt väg och huruvida målen nås. 

Nämnderna beslutar om indikatorer i samband med beslut om mål och in
tembudget. När nyckelindikatorerna väljs har nämnderna att beakta eventu
ella särskilda krav på uppföljning och analys från kommunfullmäktige. 

3.3 Mål och aktiviteter för avdelningar och enheter 

Avdelningar och enheter fastställer årligen sina mål får vad som ska uppnås, 
med beaktande av nämndens prioriterade mål. Därefter bestäms aktiviteter 
som besktiver vad som ska göras får att målen ska nås. Mål och aktiviteter 
bestäms utifrån kunskap om verksamhetens styrkor och svagheter. I normal
fallet kan dessa sorteras in under nämndens prioriterade mål, men kan även 
formuleras separat. Målen ska finnas på den nivå där det finns ett formellt 
chefsansvar dvs. där det finns budgetansvar. Mål och aktiviteter får avdel
ningar och enheter fastställs och följs upp i linjeorganisationen. 

3.4 Medarbetarnas mål 

Ledarskap och medarbetarskap är viktiga fåmtsättningar får att målstyr
ningen ska fungera. Chefen har en viktig uppgift i att få1medla förväntat re
sultat där målen bryts ned och görs tydliga. Alla medarbetare måste se sin 
roll i helheten och sträva mot samma mål och det är viktigt att medarbetmua 
känner till målen från fullmäktigenivå till avdelnings- och enhetsmåL I sam
band med medarbetarsamtal ska överenskommelse träffas där målen bryts 
ned till vatje enskild medarbetare. 



HÅBO 
KOMMUN 

4. Dialog en förutsättning 

Datum 

2012-07-19 
Vår beteckning 

KS2012/75 nr 2012.2322 

Förståelse och kunskap om vad som primiteras och varför är en förutsätt
ning fOr effektivitet i verksamheten. Förståelse uppnås genom dialog mellan 
och inom kommunens olika enheter och mellan tjänstemän och politiker. 

Kornmunfullmäktige beslutar om kommunens vision och de plimiterade 
målen. Nämnderna beslutar därefter sina mål som ska bich·a till fullmäktiges 
primiterade mål samt indikatorer som stöd för utvärdering av måluppfyllel
sen. Dialog mellan förtroendevalda och 1jänstemän inför besluten samt sam
verkan med de facldiga organisationerna skapar delaktighet. 

l förvaltningsorganisationen beslutas mål och aktiviteter för enheter och av
delningar efter diskussioner på arbetsplatsträffar. Medarbetamas åtaganden 
och mål formuleras i samband med medarbetarsamtal 

Målstymjngsprocessen kan sammanfattas i fyra steg där de ekonomiska för
utsättningarna utgör ramen. 

Följa upp: bok-Q Förbättra: 
slut, analys av om-
delårsbokslut. värld, behov 
statistik, och resultat 
utredningar 

Utföra enligt Planering och 
mål, budget styrning genom 
och verksam- vision, mål, 
hetsplan. Han-~ strategieroch 

rem ow;kol•w. ~ oktMrere' 



HÅBO 
KOMMUN 

/ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

Kommunstyrelsen 

Ar~tlt 1 
KS §52 

Medel för takåtgärder på Fridegård 

Sammanfattning 

KS 2015/93 

Byggnaden Fridegård har under lång tid haft problem med läckande tak, 
kondensproblem med mer. Under hösten/vintern 2014/15 har ytterligare 
utredningar kring denna problematik gjorts. Det har vid dessa utredningar 
:framkommit att problemen i byggnaden är allva:rligare än befarat och 
behovet av ett samlat grepp på åtgärder är stort. F ör att komma till rätta med 
problematiken krävs nu att underhållsåtgärder utfors under 2015. Kostnaden 
:fcir dessa bedöms uppgå till c:irka 8,5 :Mkr. 

Kommunstyrelsen förvaltning gör bedömningen att finansieringen av 
åtgärderna inte kan hanteras via omfördelning inom befintlig 
investeringsbudget Således måste en nyupplåning av medlen genomfåras. 
Ett sådant beslut måste fattas av kommunfullmäktige. 

Eftersom det är omfattande åtgärder som ska utfåras krävs att arbetet 
upphandlas. För att snabbt kunna korurna igång med åtgärderna behöver 
förvaltningschefen medges rätt att undertecJma tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt. 

När finansiering är klar kommer fårvaltn:ingen att fårdigställa 
fårfrågningslmderlag som kommer annonseras under våren 2015. Ärendet 
kornmer att hanteras som förenldad upphandling. 

Redovisning av beräknade kostnader finns i bilaga med hidnr 2015.1231. 

Beslutsunderlag 
-Bilaga, hidm 2015.1231 
- Tjänsteslcrivelse 2015-02-24. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, under förutsättning att fullmäktige godkänner en 
nyupplåning, att upphandling och fårprojektering ska påbö:tjas avseende 
takåtgärder på Fridegård och att tekniska avdelningen genom sin 
fastighetsenhet får skicka ut får:frågningsunderlag. 

2. Styrelsen beslutar, under förutsättning att fullmäktige godkänner en 
nyupplåning, att uppdra till fårvaltningschef att: 

- teckna tilldelningsbeslut 

- teckna entreprenadkontrakt med vald entreprenörfår takåtgärder på Fridegård. 

3. st-yrelsen beslutar' att ekonomichef~n har rätt, att får kommunstyrelsens 
räkning under år 2015 nyllpplåna, det vill säga öka kommunens skulder 
under år 2015, med totalt 8,5 mla. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.1397 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/93 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att genom nyupplåJiing utöka Håbo kommuns 
investeringsbudget med 8,5 Mlu avseende takåtgärder på Fridegård. 

2. Fullmäktige beslutar att komm:unstyrelsen under år 2015 har rätt att 
ytterligare nyupplåna, det vill säga ytterligare öka kommunens skulder 
under år 2015, med totalt 8,5 mkr. 

Beslutsexpediering 
Telariska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsenheten 
Barn- och utbildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015,1397 



BILAGA 1(1)q 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-02-27 

Vår beteckning 7 
KS2015/93 nr 2015.1231 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Fastighetsenheten 
Lena Hagman, Fastighetschef 
0171 526 29 
lena.hagman@habo.se 

Kompletterande information till ärende Medel för takåtgärder på Fridegård 

De utredningar som gjorts tidigare och som ligger till grund får budgetäskandet inför 2015 
visade på ett antal åtgärder som behöver genomfåras, bl a: 

Åtgärd Ungefärlig kostnad · 

l. Nytt plåttak över sporthall 1,2 Mkr 

2. Nytt tätskikt och ny isolering av tak sporthall 0,3 Mkr 

3. Nytt eller kompletterat plåttak över necb:e del 2,5 :Mla· 

4. Tätning av lanterniner i ljusgårdar 0,3 .Mkr 

5. Åtgärd av golven i ljusgårdarna 0,6 :Mlcr 

6. Nytt tak eller komplettering över bibliotek 0,75 :Mlcr 

7. Oförutsett 15% 0,85 :Mlcr 

8. Väderskydd 2,0 Min 

SUMMA 8,5 :Mla· 

Dessa åtgärder kostnadsbedöms i dagsläget till 8,5 :Mlcr. Det finns dock en stor osäkerhet i 
kalkylen och det som ovan lagts in som oförutsett kan komrna att överslai.das. Det är forst när 
åtgärderna påbötjas som den verldiga omfattningen avåtgärdemakan bedömas. Vi vet inte i 
dagsläget hur ballear m m kan vara skadade varför kostnaden kan komma bli högre. 



2613-11-13 

BC J a o. Fddegärd, Bålsta 

Qppdragsbeskrivningt 
. På upprlra:g av Håbo Ko:mmun· gm -;. AK-konsult, ska
S.tömkön, utreda· om takkonstruk.tionerna:på fastigheten har:såna· bris ut< 
helt. ~Il er delv1s;. s åm t i ·s.artiråd med' A.K -koilsult utreda orsaketiia tilf de läckage o.ch kondens
ptöb1em som uppstått. u.hdetsoka om det: finns· ~rister i stomkonstrQktionema som bnha 
orsalc~t skadorna, samt ta :fram ett åtgätdsfotslag. 

Ett första platsbesök gjordes d~n l oktober 20:13. 

Närvarande: 
Stomkon 
AK-konsult 

Oku1äibesiktning av vindar och yttertak:. 
En översiktlig besiktrting gjordes av yttertaken o0h vindarna 
Yttertaken består deis q.v trp-piåt med luth.ihg ca 6 grader på. en- stom.tn:e av plåtbalkat på 
plåtn~glar somuppstolpats från eh bef. tak.k.onstti:ilction med låg lutning, d.e!s ~v ursprLJngliga 
låglutande yttertak med ·upp$1:9lpade. takstolar av trä på ett betpngbjklag; r:i).spoiJ.t ·oeh p&pp, 

Plåtbalkarna o.ch plåtreglarna såg ut att vara i god: konditio:o.. inga $törre nedböjning-ar eiier 
vridna. takbalkar. Ä ven infastning"!nw. meiian pi~tbalkar c:)Gh.plåtr~glat med sktuvfO.rband såg 
pra 1.).t. Under dessa tak firm:s gångbara vindat med ibland högahöjder vilket gör att. 
körtsttuk.tionetna utsätts fot gariskå stora vindlaster. E1;1. först~ öe<;l_örom)lg. -~v ~t~et 
vindsträvor o-ch deras placedng.'gqr fu+d~ att. det ve*ar ganska betryggande utfört. 
På flera ställen i yttetvägga:rna och yttertaken syntes håf som sl~pPer in dagsljus och därmed 
också regn och: snö. 
Yttertaken. ;w trp-pl.åt, som i vissa fail ar utförda i alltför- länga lät'J,gder~ bar. därmed utsatts for 
stora-rörelser som har medfört att skruvbålen vidgats ·och i kombination med uttorkade 
täthingsbdckor" så läcker det in vatten. 
Några av takplåtarna har· också knäckts fonnodligen p.g;a de stora snömängder v:i hade fOr 
några år sedan. 

Preliminärt utlåtande: 
Förslag till åtgärder: 
-Konstru.k.tionema på v!ndarna be5i.ktas i sin helhet och ev. förstädcn.irtgsåtgätder projekteras 
så ~tt inga hrister finns. 
~ Vaggatfia på vindarna besiktas, i ·sin helhet for att kartlägga otä;fueter ~om sedan kan t ä, tas. 
-Tip-plåtarna fotses m.ed en nån~ iltenul1sboard och ~v. ett sldvtnaterialpå ovansidan f6r att 
sedan belliggas ni~d ett tätskikt av papp·. Härmed minskar ocksä risken fö:r: kondens. 
'"K.tiäckta plåtat byts ut~ d~ har nedsatt bä;t:förmåga. 
-:D~ plana taken förses nwct "fallisokting"~ nytttätskikt och nya brunnar. 
Taksarge1rta behovet därmed höj"as/komplett~ras. 
-Plåtbeslagning,_ hängr~Qr och- ~tupr(h: ~esikt_frs och .åtgärdas/byts ut vid behov. .. 
- Gl;:wtaken :mä~te- renoveras med byten av tätningslister :h:un. 
Ev~ satts· glastake:t:1 igen helt eller delvis. 

-~ . 

. .. · .. 

Personup
pgifter 
skyddlas 
i enlighet 
med Pul

Personuppgifter skyddlas i 
enlighet med Pul

Personuppgifter skyddlas i 
enlighet med Pul



På.ritning A03-71-04 visas piincipem~ och omfa,ttr:J.ingen av pmbyggoadema på.de plana 
taken, men en m,e.r detaljerad studie och proje.ktedng behöver u1f'oras for att få bästa möjhga 
resultat. Placeringen av ·de nya takbto.nn<nna måste utred.as 11ännru;e. 

En f6rfrågpj_ngshandling kan upprättas: när takkonstruktionerna och väggama bes.U<tats i sin 
helhet men alla de1ar är in~e p·eräkping~?l?a~ oqh bör 9ärfqx uff6J:a~ .sepärat och inte ingå i 
entrepxer:~aden. . · 

Fr.ågor avsel':nde detta utlåtande- besvaras av 
E-post

Me.d. vänlig hälsning 

Stomkou.Byggprojekterirtg AB 
Kopp~rberg~yi:igerq5, pl\111 F 
?'Z2 1;3 V1i$terås 

Tel~fon:. Oil-.157800 .Fax;· O?..H57·&29 E-post: .lnf'o@stonikon.s~ 

\ . , :. 

Personuppgifter skyddlas i enlighet med Pul

Personuppgifter skyddlas i enlighet med 
Pul

Personuppgifter skyddlas i enlighet med Pul
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §43 

Utbetalande av partistöd 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/62 

K.ommunfullinäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att antaregler får 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller va.Jj e 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. 

Kommunfullmå'ktiges beslut om regler bygger på de fårändringar i 
kommunallagen 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 innehavare av mandat enligt vallagen och kravet på 
redovisning. 

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i kronor per parti 
Partierna har att senast den 30 juni 2016lämna en redovisning av 
prut istödets användning under 2015. 

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd får år 2015 enligt nedan: 

Parti Partistöd 

Socialdemolaatema 284 690h 

Moderaterna 197 540 la 

Sverigedemohatema 110 390 kr 

Centerpartiet 75 530 la 

Miljöpartiet 58100kr 

Folkpartiet 58 100 kr 

BålstarJartiet 58 100 la 

Kristdemolaatema 40 670 kr 

Vänsterpartiet 40 670 kr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1365 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §43 

Totalt 

Beslutsunderlag 

Datum 

2015-03-02 

KS 2015/62 

923 790kr 

Regler får kommunalt partistöd i Håbo kommun 
- Tjänsteskrivelse 2015-02-02 

Arbetsutskottets fårlag till beslut 2015-02-017, § 30. 

Utskottet tillstyrker få1valtningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utbetala partistöd får 2015 enligt följande: 

Socialdemokraterna 284 690 kr 

Moderatema 197 540kr 

Sverigedemokratema 110 390 kr 

Centerpartiet 75 530h 

Miljöpartiet 58 100 h 

FollqJartiet 58 lOOh 

Bålstapartiet 58100h 

Kristdemolaatema 40 670lcr 

Vänsterpartiet 40 670 la 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 

;;z. 
Nr 2015,1365 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/36 

Förslag om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige ~ 
representation i Mälardalsrådet·2015-2018 

Sammanfattning 
Fulhnäktige har får innevarande mandatperiod utsett representanter att 
fåretråda Håbo kommun vid Malardalsrådets rådsmöten. Antalet 
representanter regleras i rådets stadgar. 

Av§§ 5 och 6 i Målardalsrådets stadgar framgår fåljande: 

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

§ 6 
Medlemmarna utöver sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av 
medlemmarnas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare för 
ledamöterna. 

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 
vardera. Slutligen har gruppen/medlemmar "Övriga kommuner"- där Håbo 
kommun ingår - rätt att utse två ledamöter. 

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

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 

Kornmunflillmäktigesbeslut 2015-12-15, § 99 

Kornmunfullmäktiges beslut 201 5-12-15, § 98 

Stadgar for Mälm·dalsrådet. 2012-06-01 

Tjänsteskrivelse 2015-01-28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-02-17, § 31. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

33. 
Nr 2015.1363 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §41 KS 2015/36 

Utskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2014-12-15, § 99, 
om att utse stämmaombud till Mälardalsrådets rådsmöten, mandat
perioden 20.15 - 2018. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ifi~IJI 

( 

Nr 2015.1363 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 99 KS 2014/132 

Val av stämombud och ersättare till Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från valberednigen 2014-12-0 l, § 24 

- Valberedningens muntliga nornineting 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse stämombud och ersättare till 
Mälardalsrådet för mandatperioden 2015-2018, enligt följande: 

Hålcan Welin (FP) 

Werner Schubert (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 
Matrikel 

ombud 

ersättare 

Mälm·dalsrådet (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3737 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 98 KS 2014/132 

Val av rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 23. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet, 
for mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt foljande 

Carina Lund (M) 

Agneta Hägglund (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 
Matrikel 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

Mälardalsrådet (kopia av beslut samt kontaktuppgifter for valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

q . 

Nr 2014.3735 



1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-11 
Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.1538 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 

Entledigande från samtliga uppdrag samt val av ersättare i 
styrelsen för Håbohus AB samt nämndeman i Uppsala tingsrätt · 
efter Anna-Eva Hörnström {S) 

Sammanfattning 
Anna-Eva Hörnström (S) avsäger sig sina samtliga uppdrag innebärande 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Håbohus AB: s 
styrelse och som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Valberedningens nomineringar: 

Beslutsunderlag 

- Slaiftlig avsägelse från Anna-Eva Hörnström (S). 

Kommunkansliets fårslag till beslut; 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Anna-Eva Hörnström (S) entledigande från 
samtliga uppdrag. 

2. Fullmäktigerutser N. N. ( ) till nämndeman i Uppsala tingsrätt, får 
resterande delen av innevarande mandatperiod, efter Anna-Eva 
Hörnström (S). 

3. Fullmäktigerutser N. N. ( ) till ersättare i styrelsen får Håbohus AB, får 
resterande delen av innevarande mandatperiod, efter Anna-Eva 
Hörnström (S). 

4. Fullmäktige uppdrar till kommunlcansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran att ny ersättare i kommunfullmäktige utses 
efter Anna-Eva Hörnström (S). 
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Till Kommunkansliet 

Avsägelse förtroendeuppdrag 

Jag Anna-Eva Hörnström

Avsäger mig från och med 2015-04-01 samtliga förtroende
uppdrag: . 

Ersättare i Komunfullmäktige 

Ersättare i Håbohus 

Nämndeman i Uppsala Tingsrätt 

På grund av ändrad bostadsort 

Bålsta 2015-03-09 

Anna-Eva Hörnström 

10 .. 

Personuppgifter skyddlas i enlighet med Pul



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/36 

Val av ombud och ersättare, att företräda Håbo kommun vid 
Kommuninvest ekonomiska förenings stämmor under preioden 
2015-2018 

Sammanfattning 
Kommuninvest i Svelige AB ä:r ett bolag som baserat på kommunal 
värdegrund tillhandahåller konkurrenslaaftiga lån och övrig finansiell 
service till kommuner som är medlemmar i föreningen. 

Håbo kommun är medlem i fåreningen och ska därmed utse kommunens 
representation till föreningens stämmor under innevarande mandatperiod. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse stämmaombud och ersättare till ,. 
Kommuninvests fcireningsstämma, fcir mandatperioden 2015-2018, 
enligt följande: 

Stämmoombud: 
Ersättare: 

Carina Lund. (M) 
Agneta Hägglund (S) 
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rnl HÅBO 
"-'KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS §37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2014/155 

Förslag om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnder - mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 118, ordningen för 
:inkallande av ersättare i nämnderna förperioden 2015-2018. Fullmäktiges 
beslutsunderlag utgjordes av partiemas förslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (N[P) redovisar respektive förslag 
på ändrad turordning för ersättares inträdande för Bålstapartiet och för 
Miljöpartiet. 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 

Förslag tilljusterade ordillngar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 
Nordberg (M:P) 
Tjänsteskrivelse 2015-02-13 

- Arbetesutskottets förslag till beslut 2015-02-17, § 3 9. 

Utskottet tillstyrker förslagna justeringar. · 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar att (M) infogas i inkallandeordningen för (FP). 

Ordföranden prövar utskottets förslag samt Welins (FP) yrkande och finner 
att styrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens förslag till kornmunfullmäktige 

Kommunfullmäktigs beslut 

l. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen for inkallande av ersättare för 
Bålstapartiet och för Milj öpmiiet, enligt redovisat förslag samt i enlighet 
med yrkande från Håkan Welin (FP), komplettera inkallelseordningen 
för (FP). 
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Datum fTi1 HÅBO W KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-03-02 

Kommunstyrelsen 

KS §37 KS 2014/155 

2. Fullmäktige noterar den justerade och kompletterade ordningen för 
ersättares inkallande i samtliga nämnder under innevarande 
mandatperiod fram till och med 2018, enligt följande: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP), (KO), (lYD?), (S), (V),( Båp ), (SD) 

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

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

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

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

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

(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), (Iill), (V), (S), (M) 
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Frän: 
Till: 
Ärende: 
Datum: 

Hans Nordstedt 
Eliinar Tegmir 
VB: Ändrad turordning 
den 13 februari 2015 10:40:34 

Från: Owe Fröjd [mailto:
Skickat: den 11 februari 2015 08:50 
Till: Hans Nordstedt 
l<opia: Christian Nordberg 
Ämne: Ändrad turordning 

Hej Hans 

Bålstapartiet vill ändra sin turordning för insättade i nämnder och styrelser till följande: 
(Båp), (SD), (MP), (C), (FP), (KD), (V), (S), (M) 

Med vänlig hälsning 

Owe Fröjd 

~z . 

Personuppgifter skyddlas i enlighet med Pul



Frän: 
Till: 
Ärende: 
Datum: 

Hans Nordstedt 
Ellinor Tegner 

VB: Turordning 
den 13 februari 2015 10:40:53 

Från: Christian Nordberg [mailto
Skickat: den 11 februari 2015 0
Till: Hans Nordsted t 
Kopia:
Ämne: Turordning 

Hej Hans, 

Tacksam om turordning partierna emellan för Miljöpartiet de gröna ändras enligt nedan: 

MP, M, Båp, Kd,C,Fp,V, S,SD 

Med vänlig hälsning 

Christian Nordberg 

Ordf./Gruppledare MP Håbo 

"The information transmitled is intended only for the person or entity to which it is 
addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, 
retransmission, dissemination or other use of, or taldng of any action in reliance upon, 
this infonnation by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If 
you received this in etTor, please contact the sender and delete the material from any 
computer." 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-23 

KS 2015/91 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande om servering av ris i 
kommunal verksamhet efter arseniklarm, Michael Rubbestad (SD) 

Frågeställningen i sin helhet: 
Nyligen genomfårda undersökningar har visat att livsmedel som ris eller 
som :innehåller ris innehållerarsenik 
En studie. genomfård av Sveriges Television, SVT, som publicerades den 
19 febmmi 2015 visade att 6 av 10 slumpmässigt utvalda livsmedel :innehöll 
betydligt mer arsenik än vad som kan anses vara hälsosamt. 
Det :finns en lågriskbedömning på 0,3 :rnikrogram arsenik per kg hoppsvikt 
och dag. Den har gjorts av Efsa, EU:s organ får livsmedelssäkerhet 
Problemet är dock att det inte är ett lagstadgat gränsvärd,e somTåretag och 
myndigheter måste hålla sig under. 
Att få i sig arsenik är således farligare ju mindre man väger. Ett treårigt barn 
som väger femton kilo och äter exempelvis "Rice laispies" till frukost, ris 
tilllunch eller middag och riskakor till mellanmål hamnar på mycket höga 
nivåer arsenik per dag. 
Debatten om fm·an med arseniken i riset har rasat i såväl riksmedia som i 
lokala sociala medier med en mycket stor oro från såväl ung som gammal. I 
en icke statistiskt säkerställd undersökning i Expressen den 22 januari 2015 
svarar 84 % att man önskar dra ner på mängden ris i den kommunala 
verksamheten. · 
Karlskrona kommun meddelade så sent som igår att man i väntan på tydliga 
direktiv från Livsmedelsverket har tagit beslut om att inte alls servera ris i 
fårskolan och högst en gång i veckan i övriga verksamheter. 
Med anledning av ovanstående villjag därfår ställa fåljande fråga: 

Avser Håbo kommuns kostenhet ta liknande beslut likt Karlskrona kommun 
i väntan på direktiv från Livsmedelsverket och begränsa mängden 1is i den 
kommunala verksamheten?r 

\ 
Beslutsunderlag 

- · Fråga från Michael Rubbestad (SD). 

Kommunstyrelsens ordförande Carina Lund (M) kol:nmenterar kort frågan 
och återkommer med ett svar i samband med fullmäktiges sammanträde 
2015-03-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordfårande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

'-:l...o l\-o3 -o"l ~-~ 
Nr 2015.1173 


	Föredragningslista
	Ärende 4 - Medborgarförslag, miljöskadliga ämnen i dagvatten
	Ärende 5 - Reviderad bolagsordning samt ägardirektiv, Håbohus AB
	Ärende 6 - Förslag till kommunfullmäktiges mål 2016-2018
	Ärende 7 - Medel för takåtgärder på Fridegård
	Ärende 8 - Utbetalande av partistöd 2015
	Ärende 9 - Förslag om ändring av tidigare beslut, representation i Mälardalsrådet
	Ärende 10 - Entledigande av samtliga uppdrag samt nyval efter Anna-Eva Hörnström (S)
	Ärende 11 - Val av ombud, Kommuninvest ekonomiska förenings stämmor 2015-2018
	Ärende 12 - Förslag om justering av ordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder
	Ärende 13 - Fråga om servering av ris efter arseniklarm



