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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

2012-03-05, kl. 15.00-18.00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordf6rande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
SjU1me Green (Båp) 
Christian Ghaemi (MP) frånvarande, Marie Nordberg (MP) ijänstgör 
Carina Lund (M) 
Bjöm Allskog (M) 
Tomas Alm (FP) frånvarande, Håkan Welin (FP) tjänstgör 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Wemer Schubert (S), närvarande 
Leif Lindqvist (V), frånvarande 
Sven Svanström (Båp), närvarande 
Marie Nordberg (MP), tjänstgör 
Cecilia Liden (M), frånvarande 
Joachim Westerlund (M), närvarande 
Håkan Welin (FP), ijänstgör 

Per Kjellander, kOlmnundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Charlotte Haglund, EU-konsult, § 26 
Ylva Tottmar, EU-samordnare/infonnatör, § 26 
8iv6nne Hulten, datatekniker, § 27 
Claes Lisner, verksamhetschefNTF/Uppsala, § 28 
Christer Ohmenius, ordförande NTF/Uppsala, § 28 
Arne Andersson, gatuchef, § 28 
Lina Wallenius, planchef, §§ 33, 34 
Thoma Brandell, socialchef, § 42 
Catdn Josephson, enhetschef, socialförvaltningen, § 42 
Kristina Irvebrant, enhetschef, socialförvaltningen, § 42 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Göran Eriksson (C) och Eva 8taake (8) 

2012-03-13, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 
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Datum 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 23 Godkälmande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

§ 24 Infonnationer :fi:ån. ordföranden och kommundirektören 

§ 25 hllOl~nation om kommunens ekonomi 

§ 26 Infonuation om Kompetensbron 

§ 27 Illlonnation om ny av-utrustning i kOlmnunhusets sarnmanträdesblock 

§ 28 Medlemssarnråd med företrädare för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, 
NTF /Uppsala 

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 3 O Redovisningar av till styrelsen inkomna handlingar 

§ 31 Förslag till detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta tätort 

§ 32 Förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:21 - beslut om utstälhnng 

§ 33 Beslut om policy för prioritering av kommunens arbete med planprogram och detaljplaner 

§ 34 Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

§ 35 Beslut omjustering av kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 36 Beslut om godkännande avemottagande av ekononnskt bidrag från. Delegationen för håll
bara städer 

§ 37 Beslut om jury för Jan Fridegårdspriset år 2012 

§ 38 Yttrande över revisionsrapport - "Granskl1ing av den kommunala beslutsprocessen med 
anledning av Håbo FF begäl'a11 om att få anlägga en konstgräsplan i Bålsta" 

§ 39 Beslut om instruktioner för kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och förhand
lingsutskott 

§ 40 Återkoppling från. Håbo Marknads AB om planering av bolagets verksamheter under år 
2012, utifrån. av fullmäktige och kOlmnunstyrelsen fastställda mål 

§ 41 Beslut om samverkans avtal för Hälsoäventyret i Håbo 

§ 42 Förslag om överenskOlmnelse för år 2012 om mottagande av flyktingar och andra skydds
behövande 

§ 43 Beslut om yttrande om revisorers rätt till insyn i entreprenader 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

§ 44 Beslut om yttrande över förslag till reviderade stadgar för Mälardalsrådet 

§ 45 Förslag till policy mot kOlTuption, reviderade regler dels för representation och dels för 
uppvaktande av anställda och förtroendevalda 

§ 46 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

§ 47 Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska regler för tjänstemän med 
extema kontakter 

§ 48 Redovisning av berett medborgarförslag, "Energiska Håbobor", medborgardialog kring 
fömyelsebar energi och energisparande 

§ 49 Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter, mo
tionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Ahn 
(FP) 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§23 

Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

Ordföranden föreslår att följande ärenden fogas till dagens föredragningslis
ta: 

• Redovisning av Håbo Marknads verksamhets- och marknadsplane
ring för ål-2012 

• Förslag om godkännande av samverkansaVtal med Landstinget i 
Uppsala län om fortsatt deltagande i Hälsoäventyret. 

Ordföranden föreslår att ärendet om policy för oljeavskiljare utgår. 

Beslutsunderlag 
Utsänd ärendelista 

- Ordförandens förslag till kompletteringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd och komplettrad ärendelista för 
dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.692 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/5 

Informationer från ordföranden och kommundirektören 

Sammanfattning 
Infonnationer från kommundirektören: 

Inför översynen av den politiska organisationen, uppmanas respektive poli
tiskt parti att redovisa synpunkter på ökad delegation som en konsekvens av 
en organisation med färre näJ.mlder. Partiemas synpunkter är väsentliga för 
utredningens fortsatta imiktning. 

Noteras att Skipark 360 ansökt om frivillig likvidation. I samband med sty
relsens satmnanträde 2012-02-06, § 2, konstaterades att bolaget, enligt upp
gift, var i färd med att Satmllanställa en ny affärsplan för projektet. Den nya 
planen bedömdes vid satmna tillfälle, att påverka utfonmlingen av inten
tionsavtalet mellatl kommunen och Skipatk Därför fick hela äJ.'endet en 
vilande status. Någon ny affårsplatl bedöms i nuläget inte vat'a aktuell och 
som en följa av detta, inte heller något avtal mellatl patiema. I Satnbatld med 
konunatlde konllllUnstyrelse 2012-04-10 kOlmner frågan om äJ.ldatnålet för 
det aktuella platl0mrådet med mera att aktualiseras. 

En tydligat'e återrappOliering till konllllUnstyrelsen av delegationsbeslut, 
förbereds. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.693 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §25 

Information om kommunens ekonomi 

Sammanfattning 
Infonnation från ekonomichefen: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

Bokslutsresultatet rör år 2011 uppgår till 29,7 IVIkr. Årsredovisningen rör år 
2011 kommer att behandlas av kommunfullmäktige 2012-04-25. 

Senaste skatteprognosen från Skl, redovisar ökande skatteintäkter rör 
kommunen på mellan 2, 8 Mkr till 3,5 Mkr rör respektive år under perioden 
2012-2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESl1'RKNING Nr 2012.696 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§26 

Information om Kompetensbron 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/5 

Kompetensbron är ett kompetensutvecklingsprogram som stöds av Emope
iska Socialfonden. Projektet startade i augusti 2009 och 
pågår till och med mars 2012. 

Följande åtta kOlmnuner deltar i projektet: Håbo, Enköping, Lidingö, 
Oskarshamn, Skellefteå, Sollentuna, Upplands Väsby och Ömsköldsvik. 

Under projektperioden har insatser genomförts för framtagande av metoder 
och dokmnentation för förmedling av kompetens från bland annat äldre till 
yngre medarbetare. Detta med tanke på kommande generationsväxlingar 
inom arbetslivet. Kompetenshöjande utbildningar, riktade till breda grupper 
anställda, inom områden som IT/sociala medier, omvärlds- och framtidsana
lys samt informationssökning, har genomfölis. Vidare har mentors- och nät
verks- samt introduktionsprogram genomförts. 

De erfarenheter och kunskaper som vunnits under proj ektet, kOlmner att in
förlivas och tillämpas i samband med det ordinarie arbetet med personah"e
krytering och personalutveckling. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.697 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/5 

Information om ny av-utrustning i kommunhusets sammanträ
desblock 

Sammanfattning 
I kommunhusets entreplan films bland annat flexibla lokaler som nyttjas för 
nämndemas och fullmäktiges sammanträden. Vid en extraordinär händelse 
kommer lokalema att användas som laisledningscentral. Myndigheten för 
samhälls skydd och beredskap, har beviljat kommunen ett ekonomiskt bidrag 
till en avancerad av-utmstning för detta ändamål. Utmstningen beslår av in
teraktiva skärmar, bildprojektorer samt en ljudanläggning som kan samnytt
jas för telefon- och datatrafik. 

Projektet omfattar även åtgärder för ökad brandsäkerhet i serven1l111 samt 
installation av reservlaaft, båda åtgärdema i kommunhuset. 

I anslutning till dagens sammanträde demonstreras av-utrustningen, som 
även kommer att nyttjas i sanlband med kommande sammanträden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.699 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §28 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/5 

Medlemssamråd med företrädare för Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande, NTF/Uppsala 

Sammanfattning 
Håbo kommun är tillsammans med länets övriga kommuner, polisen, 
landstinget och vissa frivilligorganisationer, medlemmar i föreningen. 

Vid dagens sammanträde iilfonnerar företrädare för NTF/Uppsala dels om 
den verksamhet.och dels om de tjänster som föreningen kan erbjuda inom 
det traflksäkerhetsfrämjande området. 

Noteras att alla kOlmnunens elever i grundskolans årskurs 8, en utbildning i 
traflksäkerhetsfrågor. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.702 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §29 

Redovisning av delegationsbeslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2011-11-16 - 2012-02-13, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2011-11-16 - 2012-02-03. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-01-12 - 2012-02-10. 
• Skolkontoret, perioden 2011-12-20 - 2012-02-13. 
• Socialförvaltningen, perioden 2011-12-29 - 2012-02-10. 
• Bildningsförvaltningell, perioden 2011-11-21 - 2012-02-13. 

Enskilda beslut 
• Uppsägning - Lokalt skolutvecklingsavtal, 2012-01-24, Personalchef 
o Protokoll- Förhandling enligt § Il MBL, avseende lön- och anställ

ningsvillkor, 2011-12-22 
• Ändring av Detaljplan för Väppeby 7:218 Äldreboende Dalängen

planuppdrag, 2012-01-27, KOlmnunairåd 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som fnIDs med vid 
salmnanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-02-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.704 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-03-05 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en samrnanstälhling och kan studeras 
individuellt i den pärm som fimls med vid saJ.mnanträdet. 

Beslutsunderlag 
. - Samrnanstälhllng av amnälningsärenden, 2012-02-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.70S 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 31 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011190 

Förslag till detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen beslutade 2011-02-07 § 18 att uppdra till fdrvaltningen att 
upprätta detaljplaneprogram fOr Gröna Dalen, kompletterat med lämplig te
mainriktning. 

Förvaltningens fdrslag till temaimiktning och avgränsning fdreligger. 

Föreslås en mindre utökning av det aktuella Olmådet. Det tillkommande om
rådet omfattar ett minch·e grönOlmåde mellan Kalmarleden och Arons
borgsviken. 

Noteras att ärendet kommer att fdredras i samband med styrelsens hantering 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
PM över geoteknik, Gröna dalen - översiktlig geoteknisk utredning, 
Sweco Infrastmcture AB, 2011-11-15 
Karta A, borrhålsdjup från Geoteknisk undersökning, daterad 2012-01-
11 
K81ia B, fdrslag på översiktlig fdrdelning p81·k/bebyggelse, daterad 
2012-02-02 
K81ia C, Förslag på avgränsning av progr81nområde, daterad 2012-02-02 
K81ia D, sal.11ln81uattning av fdrdjupad översiktspl8112010 
Tj äns~eskrivelse 2012-02-03 
Arbetsutskottets fdrslag till beslut, 2012-02-21, § 24 
Karta C, Förslag på avgränsning av programOlmåde, daterad dels 2012-
02-02 och dels 2012-03-05. 

Utskottet tillstyrker fdrslaget. 

Kommunstyrelsens beh811dling av ärendet: 

I samband av dagens fdredragning av ärendet noteras förslag om en minch·e 
utökning av planområdet. Fqreslagen utökning omfatt81· idrottsplatsen, 
grönOlmådet s81nt Gröna Dalen skolan med tillhörande mark. 

Efter avsluta9- debatt pröv81· ordfdranden utskottets fOrslag till beslut till
Sanlll1811S med fdrslaget om utökat planområde och fimler att styrelsen be-
slutar i enlighet med detta. '. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.714 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 31 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-06 

KS 2011/90 

1. Styrelsen beslutar att godkänna stadspark som huvudsaklig inriktning 
för detaljplaneprogrammet Gröna Dalen, i kombination med ny bebyg
gelse på utvalda delar. 

2. Styrelsen beslutar att i ett första skede fInansierar kommunen fi:amta
gande av detaljplaneprogtammet, progr81llillet bekostas sedan av fr8111ti
da exploatering. 

3. Styrelsen beslut81' godkänna förslag på avgränsning av progr811101måde 
för Gröna Dalen (enligt till ärendet hör811de karta C, 2012-02-02, 2012-
03-05 - där dagens utökning framgår). 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.714 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-06 

KS 2011/114 

Förslag till detaljplan för del av Väppeby 6:21 - beslut om ut
ställning 

Sammanfattning 
PIanområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centmm, c:a l km från 
Stockhohnsvägen .. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Abergs 
museum. Planförslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Byggherren avser att uppföra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder 
med 1-3 mm och kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt för skolanläggnmg 
som gällande detaljplan medger öster om Abergs museum. 

Förslaget till ny detaljplan har vmit ute på samråd. Synpunkter på planför
slaget redovisas i samrådsredogörelsen. Med anledning av synpunktema har 
planförslaget ändrats. Planförslaget föreslås ställas ut enligt 5 kap 23 § plan
och bygglagen (ÄPBL). 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad maj 2011, rev febmari 2012 
Planbeskrivning, daterad maj 2011, rev febmari 2012 
Genomf'örandebeskrivning, daterad febmari 2012 
Sml1!ådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-02-02 
Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 25. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till planavdehlingen att ställa ut förslag till detaljplan 
för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Bålsta tätort. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.720 



HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 33 KS 2011/174 

Förslag till policy för prioritering av kommunens arbete med 
planprogram och detaljplaner 

Nuvarande sammanställningar över planarbetet har fungerat som underlag 
för prioritering av de samlade planuppdmgen. Sammanställningama har 
återkommande redovisats till kommunstyrelsen för beslut. 

Uppdragen om detaljplaner och program har förändrats genom att bli mer 
omfattande och allt större planer har prioriterats. Planavdelningens personal 
har under senare tid utökats. För att tydliggöra hur mycket avdehungen kla
rar av att arbeta med samtidigt, föreligger förslag till nyordning för priorite
ring. Förslaget innebär att maximalt fem stora planer eller program kan prio
riteras, utifi .. ån avdehlingens samlade resurser. Till detta tillkommer arbete 
med ett antal detaljplaner. 

Med anledning av den nya plan och bygglagen som bÖljade gälla år 2011, 
måste en tidplan anges för planuppdragen. Tidplanen ska ange när planf6r
slag förväntas bli antagna. 

Förslag till arbetsordIung för prioritering, föreligger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-02-06. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 28. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att följande ordlung för prioritering av planarbetet ska 
gälla tillsvidare: 

Aktiva planer är de planer som avdelningen hinner arbeta med för 
närvarande. 
Planer som är på utställning eller senare i planskedet (gröna) har 
högsta prioritet. Efter att en plan antagits styr PBL att planen måste 
prioriteras. Dessa planer går inte att flytta ner i prioritering. 
Planer som prioriteras med hänvisning till budget (gula) har andra 
prioritet. Planavdelningen föreslår dessa. Antalet baseras på planer
nas omfattning, tidsåtgång och tidplan. 
Stora planer och program (röda). Max 5 stycken kan prioriteras sam
tidigt. (inbördes prioritering behövs inte, eftersom varje handläggare 
har en sådan plan. Dessa planer prioriteras framför planer av mindre 
storlek. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.721 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §33 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-06 

KS 2011/174 

- Mellanstora planer och program (orange). Antalet planer som kan 
prioriteras beror på övrig arbetsmängd. Max 4 planer eftersträvas. 

- Väntande planer är de planer som flyttas upp på den alctiva listan när 
en plats blir ledig. Vilken plan som flyttas upp beror på storleken på 
den plan som blev klar och storlek på övriga planer. Ingen innebör
ders prioritering. 

- Vilande planer är de planer som av olika anledningar inte kan bli ak
tiva for närvarande. Antingen saknas planavtal eller ska exploatören 
kOlmna in med komplettering av utredningru." eller skisser for att al'
betet ska kunna påbörjas. 

- Planer under utredning är de planfrågor som har inkommit nyligen, 
som eventuellt kan bli uppdrag. Det är också plruler som utreds for 
avvaktrulde eller avslut utan att plan antas. 

Planavdelningen föreslår vilka planer som blir aktiva med hänvisning till: 
- Plruler som är i linje med kommunens övergripande mål prioriteras. 
- Planer som strunmer överens med kOlmnunens översiktsplan och 

fordjupad översiktsplan for Bålsta tätort prioriteras. 
- Hänsyn tas till avdelningens budget 
- Planer som blir aktiva måste ha ett beslut om finansiering. Om en 

exploatör ska stå för finansieringen måste ett planavtal vara tecknat. 
Hänsyn tilllrunplig utbyggnadstakt tas. 

När ett nytt planuppdrag beviljas läggs den nya planen på väntelistan. 
När planen får plats bland de aktiva planerna skrivs ett planavtal. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.721 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§34 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2010/87 

Redovisning av aktuell prioriteringslista över aktuella plan pro
gram och detaljplaner 

Kommunstyrelsens har att i särskilt ärende, att ta ställning till ett förslag till 
prioriteringsordning for pågående arbete med planprogram och detaljplaner. 
Utifrån detta forslag foreligger en redovisning över aktuella prioriteringar av 
dessa arbeten. 

En aktuell redovisning ska anmälas till kommunstyrelsen, vid vruje sruTI
manträdestillfålle. 

Beslutsunderlag 
Aktuell sammanställning över pågående arbete med planprogram och 
detaljplaner 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 27. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutru' att godkäIma föreliggrulde sammanstälhling över på
gående arbetet med planprogram och detaljplruler. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.722 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 35 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2009/56 

Beslut om justering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens nuvarande delegationsordning fastställdes av styrelsen 
2011-10-17, § 151. 

Plan- och utvecklingsavdelningen föreslår att vissa justeringar och tillägg 
görs inom den del av ordningen som berör översiktlig planering, planverk
samhet, fastighetsreglering m. m. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-10-17, § 151 
Förslag till justerad delegationsordning, 2012-02-02. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 35. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

KOlmnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att "Ersättare - kommundirektör" utgår för ärende om representa
tion och uppvaktningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att anta förslag till delegationsordning daterat 
2012-02-02, tillsammans med dagens förslag till justering, att gälla fi .. ån 
och med 2012-04-01 och tillsvidare. Dänned ersätter delma delegations
ordning tidigare gällande ordning som dänned upphör att gälla. 

Beslutsexpediering 
Berörda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.723 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/18 

Beslut om godkännande avemottagande av ekonomiskt bidrag 
från Delegationen för hållbara städer 

Sammanfattning 
Efter ansökan från Håbo kommun via miljö- och tekniknämnden beslutade 
Delegationen för hållbara städer att tilldela Håbo kommun 150 000 kronor i 
bidrag för att kommunen ska göra en "studie av kreativa parkeringslösningar 
för ett minskat parkeringsbehov" i samband med arbetet med planprogram
met för Bålsta centrum. 

Håbo kommun har antagit målet att bli en fossilbränslefri kommun till år 
2050. En stor utmaning för att nå målet är att minska utsläppen från trans
porter. Ett viktigt led i detta arbete är att göra det mer attraktivt att gå, cylda 
och åka kollektivt och därigenom minska antalet vardagsresor med bil. 

Syftet med projektet är att förankra en planering som fi .. ämjar grönt vardags
resande hos medborgama och därigenom minska parkeringsbehovet. En för
ankring är tänkt att ske genom s.k. mobility-management-åtgärder som in
nebär att valet av transportmedel påverkas innan resan påböljas. Dessa åt
gärder syftar till en ökad medvetenhet om den gemensrumna miljön och bi
dra ett ökat engagemang blruld medborgruna för en hållbru·are miljö. Projek
tet ska genomföras i samverkrul med skolor, näringsliv, kOlmnuner och 
forskare. 

Studien konuner att sammanställas i ett strategidokument som ska ingå i un
derlaget för planprogrammet för Bålsta centrum. 

Stödet från Delegationen ska utgöra högst 30 procent av den faktiska kost
naden av planeringsprojektet. Kommunen bidrar med resterande 70 procent 
av kostnaden. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Delegationen för Hållbru·a städer, daterat 2011-12-08 
Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 20112-02-21, § 28. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutru· dels att 1l0tera infQnnationen och dels godkänna att ta 
emot bidraget. 

2. Styrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att i samband med srumnan
trädet 2012-04-10, informera om hur beviljade medel ska rulVändas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.724 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 36 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-06 

KS 2012/18 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 37 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/14 

Beslut om jury för Jan Fridegårdspriset år 2012 

Sammanfattning 
J an Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kulturpris med en prissumma 
på. 100 000 kronor. Priset delas ut vartannat år. Priset tilldelas en person för 
berättande och arbete i Fridegårds anda inom litteraturens, filmens eller tea
tems områden. Pdsutdelningen sker på Biskops Amö i samband med Jan 
Fridegårds födelsedag den 14juni. 

Billigt stadgama för priset, tillsätter kommunstyrelsen den jury, vars upp
drag än att utse pristagaren. Till 2012 års jury föreslås att J an Wolf Wats 
som juryns ordförande tillsammans med Ingrid Bergman och Tomas Melan
der, att utgöra årets jury. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelser 2012-02-02 och 2012-02-20 :fi:ån bildningsförvaltning
en 
Tj änsteskrivelse 2012-02-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-002-21, § 29. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att utse följande att utgöra jUlY för att utse pristagare 
till 2012 års Jan Fddegårdspds: 

Jan WolfWatz, ordförande 
Ingrid Bergman, ledamot 
TOlnas Melander, ledanlot. 

Beslutsexpediering 
Bildningsförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.725 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/23 

Yttrande över revisionsrapport - "Granskning av den kommuna
la beslutsprocessen med anledning av Håbo FF begäran om att 
få anlägga en konstgräsplan i Bålsta" 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens fölTIoendevalda revisorer granskat be
slutsprocessen med Håbo FF begäran om att få anlägga konstgräsplan i Bål
sta. 

Ett flertal fel och brister konstaterades i den kommunala handläggningen. 

Kommunens revisorer har i ärendet begärt få synpunkter av kommun
styrelsen för bl a vilka åtgärder som avses vidtas. 

Kommunstyrelsen har fått anstånd med att komma med yttrandet till den 10 
mars. 

Föreligger kommunkansliets förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse angående granskning av den kommunala beslutsprocessen 
med anledning av Håbo FF begäran om att få anlägga konstgräsplan i 
Bålsta, med förslag till yttrande, 2012-02-17 
Revisionsrapport 2011-11-23 
Axbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 32. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsens beslutar att avge följande yttrande: KOlmnunstyrelsen är in
förstådd med att handläggningen och besluts gången vad gäller Håbo FF 
har brustit i flera led, då ärendet har berört flera nämnder. För att brister 
i handläggningen inte ska uppi-epas i fi:amtiden skall ärendena som be
rör flera nämnder samordnas/beredas av kOlmnunens lednings grupp in
nan dessa lyfts upp i den politiska beslutsprocessen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Revisorerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.73B 
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f'llHABO W KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS§ 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/22 

Beslut om instruktioner för kommunstyrelsens arbetsutskott 
och personal- och förhandlingsutskott 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige antog 2012-02-27 nya reglementen för samtliga nämn
der. Föreslås att styrelsen fastställer instruktioner dels för arbetsutskottet 
och dels för personal- och förhandlingsutskottet. Instruktionerna syftar till . 
att förtydliga respektive utskotts uppdrag och verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till instruktion till arbetsutskottet, 2012-01-21 
Förslag till instruktion till personal- och förhandlingsutskottet, 
2012-01-21 
Tjänsteskrivelse 2012-02-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 22. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av ärendet noteras en mindre justering 
av förslag till instruktionen för personal- och förhandlingsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att fastställa redovisade förslag till instruktioner dels 
för styrelsens arbetsutskott och dels för styrelsens personal- och för
hand1ingsutskott. Beslutet gäller tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Personal- och förhandlingsutskottet c/o personalchef (kopia av beslut samt 
instruktion) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.740 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/28 

Aterkoppling från Håbo Marknads AB om planering av bolagets 
verksamheter under år 2012, utifrån av fullmäktige och kom
munstyrelsen fastställda mål 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål som kommunens verk
samheter har att förhålla sig till. Inom ramen för kommunstyrelsens uppföl
jande verksamhet, efterfrågas en redovisning om hur Håbo Marknads AB:s 
planerade verksamheter under år 2012, har anpassats till nämnda mål. 

Beslutsunderlag 
Kommunens näringslivspolicy 
Verksamhetsplan 2012 för Håbo Marknads AB 
Planerade marknadsaktiviteter 2012 för Håbo Marknads AB 
Företagsaktiviteter 2012 för Håbo Marknads AB 
Övergripande mål 2012-2014 för Håbo kommun 
Kommunstyrelsens mål 2012 
Arbetsutskottets beslut 2012-03-21, § 34. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Bolagets styrelseordförande redovisar och kommenterar verksaInhetens pla
nering och inriktning. 

Efter ordförandens redovisning fraInkommer synpunkter på att det skriftliga 
underlaget från bolaget, inte innehåller alla uppgifter för en bedömning av 
bolagets måluppfyllelse. Föreslås att bolagsledningen till nästa redovisning, 
redovisar en mer utarbetad verksamhetsplaIl där det bland annat kopplingen 
mellan aktiviteter och ekonomi, fraJ.TIgår. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera infonnationen. 

2. Styrelsen UppmaIlar ledningen för Håbo MaI'knads AB, att i saInband 
med kommande redovisningaI' av måluppfyllelse, redovisar en verksaIn
hetsplan där även kopplingen till bolagets budget, framgår. 

Beslutsexpediering 
Håbo MaI"knads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.726 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §41 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011/205 

Beslut om samverkansavtal för Hälsoäventyret i Håbo 

Sammanfattning 
Hälsoäventyret har till uppdrag att utföra hälsopedagogisk undervisning för 
bam och ungdomar i kommunen. Hälsopedagogik innebär att med olika pe
dagogiska metoder få bam och ungdomar att förstå sambanden mellan 
kropp, hälsa, levnadsvanor och miljö samt stödja kunskapsutvecklingen av 
hälsofrämjande levnadsvanor. Målgruppen i Håbos kommun är samtliga 
skolelever i grundskolans årskurs två, sex, sju och nio. 

Syftet med samverkansavtalet är att reglera förhållandet mellan partema 
landstinget och kommunen beträffande verksamheten Hälsoäventyret i Håbo 
sedan verksamheten permanentats. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Landstinget i Uppsala län och Håbo kommun 

- Tjänsteskrivelse 2012-02-15. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna redovisat avtalsförslag om Hälsoäventyret 
mellan kommunen och Landstinget i Uppsala län. Avtalet gäller från och 
med 2012-01-01 och tillsvidare. 

2. Styrelsen uppdrar till styrelsens ordförande, att påteckna avtalet. 

Beslutsexpediering 
Landstinget (beslutet fogas till avtalet) 
Ungdomskoordinator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.132 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-06 

KS 2012/20 

Förslag om överenskommelse för år 2012 om mottagande av 
flyktingar och andra skyddsbehövande 

Sammanfattning 
Sedan år 2009 har kommunen ett avtal om flyktingrnottagande med Migra
tionsverket om att årligen ta emot tjugo personer. 

Länsstyrelsen har tagit över ansvaret for att teckna avtal om mottagande av 
nyanlända flyktingar och skyddsbehövande. 

Socialnämnden har beslutat att teckna ny överenskommelse med Länsstyrel
sen i Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

Fråga har uppstått om var kommunens beslut om nytt avtal for ett fortsatt 
mottagande, ska fattas. 

Vid dagens sammanträde informerar foreträdare för socialforvaltningen om 
förutsättningarna for ett fortsatt mottagande av flyktingar och andra skydds
behövande. Bristen på lediga lägenheter inom kommunen är sedan lång tid 
tillbaka stor vilket forsvårar möjlighetema att ta emot flyktingar i den ut
sträckning som uttrycks i avtalet.. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Arbetsutskottets beslut 2012-02-21, § 30. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att återkomma till ärendet i samband med styrelsens 
kommande sammanträde 2012-04-10. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.735 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §43 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/21 

Beslut om yttrande om revisorers rätt till insyn i entreprenader 

Kommunens revisorer har i skrivelse lämnat förslag om revisorers rätt till 
insyn i entreprenader. Förslaget innebär att om inte särskilda skäl föreligger, 
skrivs in i avtalen en text om kommunens revisorers rätt att granska den 
verksamhet som externa utförare bedriver enligt avtal med kOlmnunen, och 
de effekter den skapar hos den som verksamheten är avsedd för i förhållande 
till mål, beslut och avtal. 

Kommunen har i de befintliga avtalen skrivelser om att representanter för 
kommunen får granska leverantörers och entreprenörers verksamhet. Skulle 
det bli aktuellt med entreprenader inom vård- och omsorg, anges föreslagen 
skrivning i förfi:ågningsunderlaget och i avtalet. 

Verksamheter har inte konkun'ensutsatts sedan något år tillbaka, Den senast 
konkunensutsättningen av verksamhet ägde rum när äldreboende Pomona 
upphandlades. Följande text fanns angiven i förfrågningsunderlaget och 
därmed även i avtalet: 

Citat om lllSyn: Leverantören ska ge Håbo Kommun insyn i verksamheten 
och samarbeta så att Håbo kommun kan genomföra tillsyn, uppföljningar 
och utvärderingar enligt följande: ... Kommunens revisorer, som ska ha rätt 
att på smmna sätt som i kommunens egenregiverksmnhet kontrollera och ut
värdera verksmnheten. 

Samt vidm'e om revision (citat): , .. Håbo kOlmnun hm' rätt att under avtalspe
rioden låta genomföra förvaltningsrevision, medicinsk revision samt 
granskning av Levermltörens debiteringsunderlag. Förvaltningsrevision in
nebär att Håbo kommuns revisorer, i enlighet med lag, ska granska all verk
samhet som Håbo kOlmnun bedriver inom sitt verksanlhetsornråde. Håbo 
kommuns revisorer eller de som revisorerna utser att företräda dem ska få ta 
del av sådan handling eller uppgift som är nödvändig för granskning av le
verantörens fullgörande av kontrakt. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse fi:ån revisorerna 20 Il 09-14 
- Tjänsteskrivelse 2012-02-06 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 23. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till stälhungstagande, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§43 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/21 

1. Styrelsen beslutar att avtal inom vård- och omsorgsentreprenader, när de 
blir aktuella, ska innehålla regler om revisorers rätt till granskning, en
ligt fårslag redovisat i skrivelse 2011-09-14 från revisionen. 

Beslutsexpediering 
Inköpschef 
Revisorerna 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2012/19 

Beslut om yttrande över förslag till reviderade stadgar för Mä
lardalsrådet 

Sammanfattning 
Enligt Rådsmötets beslut 2010 ska en fördjupad översyn av Mälardaisrådets 
stadgar med avseende på uppdrag, medlemskap, politisk representation och 
framtida arbetsformer för rådet genomföras. 

Den 28 september 2010 beslutade rådets styrelse om direktiv för översynen 
samt att tillsätta en parlamentariskt sammansatt kommitte för detta. 

Den 8 december 2011 fattade Mälardalsrådets styrelse beslut om att sända 
Översynskommittens förslag samt förslag till reviderade stadgar på remiss 
till medlemmar och partiernas länsorganisationer. 

Mälardalsrådets medlemmar och partiernas länsförbund inbjuds därmed att 
komma med synpunkter på kommittens förslag och förslag till reviderade 
stadgar. 

Synpunkter ska vara rådet tillhanda, senast den 15 mars. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2011-12-15 med förslag till reviderade stadgar 
Arbetsutskottets beslut, 2012-02-21, § 33 
Tjänsteskrivelse 2012-02-23. 

Utskottet uppdrar till förvaltningen att redovisa förslag till yttrande. 

Förvaltningen föreslår att det inte finns något att invända emot översyns
kOlmnittens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att Håbo kommun inte har något att invända emot 
ÖversynskOlmnittens förslag till reviderade stadgar för Mälardalsrådet. 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.739 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §45 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011/179 

Förslag till policy mot korruption samt reviderade regler dels för 
representation och dels för uppvaktande av anställda och för
troendevalda 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2011-11-28, § 179, att uppdra till kom
munstyrelsens förvaltning att författa kOlmnungemensamma riktlinjer mot 
korruption samt att se över möjligheten till att förbättra hanteringen av frå
gor om konuption. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför genomfört en översyn av de 
styrande dokument som har bäring på kommunens fönnåga att förebygga 
och så långt som möjligt förhindra uppkomsten av kOlTUptiva handlingar, 
vanor och beteenden eller som på andra sätt bidrar till säkra ett fÖliroende
fullt agerande. 

Demla översyn resulterade dels i författandet aven kommungemensam poli
cy för förebyggandet av korruption, såväl som revideringar av två redan an
tagna regelverk dels gällande representation och dels gällande uppvaktning
ar av anställda och förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedölmringen att de tre dokumenten 
srumnantaget utgör en god grund för kOlmnunens framtida arbete med dessa 
frågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 179 
Policy mot korruption, Rid.m 2011.2857 
Regler för uppvaktningru" av anställda och fÖliroendevalda, Rid.m 
2011.2393 
Regler vid representation inom Råbo kOlmnun, Rid.m 2011.2538 
Tjänsteskrivning 2012-02-01 
Tj änsteskrivning 2012-02-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-07 02-21, § 40. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Göran Eriksson (C) uppmärksammar på att formuleringen "Gåvor från bru
kare eller brukru"es ru1höriga Personliga gåvor och kontanter får inte tas 
emot" som återfinns i förslag till Policy/Regler vid representation inom 
Råbo kOll11nun, även ska infogas i förslag till Policy/Reglemente för före
byggrulde av konuption. 
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~ W HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§45 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-05 

KS 2011/179 

Ordföranden prövar därefter dels utskottets förslag till beslut samt redovisat 
förslag om tillägg i PolicylReglemente för förebyggande av korruption och 
fmner att styrelsen beslutar att tillstyrka dels utskottets förslag och dels den 
av Eriksson (C) föreslagna kompletteringen: "Gåvor från brukare eller bru
kares anhöriga Personliga gåvor och kontanter får inte tas emot", 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fulhnäktige beslutar att anta PolicylReglemente för förebyggandet av 
konuption med komplettering - sid. 4. 

2. Fulhnäktige beslutar att anta reviderad upplaga av PolicylRegler för 
uppvaktningar av anställda och fÖliroendevalda 

3. Fullmäktige beslutar att anta reviderad upplaga av PolicylRegler vid re
presentation inom Håbo kommun. 

4. Fullmäktige beslutar dels att dessa policies och regler gäller för all 
nämnds- och bolagsverksamhet och dels att dessa ska ses över inför var
je ny mandatperiod. 
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Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ 
SoL 

Sammanfattning 
Socialnämndens sammanställning över ej genomförda eller avbrutna insat
ser, beviljade enligt LSS: Av redovisningen framgår att: 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat
ser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 
enligt SoL, socialtjänstlagen inte har verkställts senast tre (3) månader efter 
beslut. Nämnden ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. Om kommunen inte 
verkställer gymlande biståndsbeslut inom tre (3) månader kan Socialstyrel
sen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen ska dömas till vite, 
från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor. 

Håbo kommun har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte har verkställts 
per 31 december 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 
Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Fem (5) av dem gäller 
permanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd 
inom missbruk och socialpsykiatri. 
Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller ruman sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt § 9 st 9 LSS. 

Socialförvaltningens apport med kommentarer framgår i tjänsteskrivelse, 
daterad 2012-01-10. 

Nämnden beslutru· att överlämna redovisningen till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 8 
Tj änsteskdvelse 2012-01-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 36. 

Utskottet överlämnar redovisningen till styrelsen, för vidare hrultering. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige noterru· socialnämndens rapport om ej verkställda gynnan
de beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 december 2011. 
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Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska 
regler för tjänstemän med externa kontakter 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2011 att överlämna in
lämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Följande 
förslag föreligger: "Med anledning av att kOl11111unens tjänstemän figurerar i 
entreprenörers produktblad med uttalanden som ej är sanningsenliga ur 
medborgarens perspektiv men fördelaktiga ut tjänstemannens och entrepre
nörens perspektiv måste kommunen införa etiska regler för vad en tjänste
man får göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och entreprenö
rer som utför tjänster till Håbo kommun. Inom den privata industrin finns 
det mycket rigorösa bestämmelser om hur en t j änsteman ska uppföra sig i 
kontakt med kunder. En kund, leverantör eller entreprenör måste veta hur 
och vilka regler som gäller för att undvika eventuell bestickning eller mo
tor" 

"Förslag: huör etiska regler fOr samtliga förvaltningar för tjänstemän som 
har externa kontakter för att undvika problem med olika slag där mutor och 
bestickning kan förekonuna som vi sett i Göteborg den senaste tiden." 

Förvaltningens beredning 
Mutbrott och bestickning är allvarliga brottrubriceringar som kan leda till 
både bötesstraff och fängelse. Efterspelet av den senaste tidens uppdagade 
fall om misstankar om mutbrott i både Göteborgs stad och Falu kOl11111un vi
sar också på den fOrtroendeförlust som drabbar kOlmnuner som blir involve
rade i sådana processer. Eftersom allmänhetens förtroende är grundbulten i 
all offentlig verksamhet så skulle en sådan förtroendeförlust förödande för 
hela den kOlmnunala organisationen. 

Kommunstyrelsens förvaltning instänuner i, och understyrker, andemening
en i medborgarförslaget - att det är viktigt för Håbo kOl11111un att som ett 
komplement till gällande lagstiftning tydliggöra vilket förhållningssätt 
kommunens tjänstemän och förtroendevalda förväntas idka gentemot exter
na leverantörer. Det är också någonting som har lyfts fram av kommunens 
revisorer i en fl'åga ställd till kommunstyrelsen. 

I samband med kommunstyrelsens svar på revisionens fråga beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att författa 
kOl11111ungemensamma riktlinjer mot kOlTuption samt att se över möjligheten 
till att förbättra hanteringen av fl-ågor om korruption. 

Konununstyrelsens förvaltIung har därför arbetat fram ett förslag till kom
mUllövergripande riktlinjer för förebyggandet av konuption och jäv samt 
reviderat redan antagna regler för representation och uppvaktning av an-
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ställda och förtroendevalda. Dessa kommer att redovisas till fulhnäktige för 
beslut. 

Sarmnantaget gör kOlmnunstyrelsens förvaltning bedömningen att dessa do
kument ger kommunen en god grund att stå på i det fOlisatta interna arbetet 
med att hantera dessa typer av frågor. 

Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-27 
Fulhnäktiges beslut 2011-06-13, § 64 
Tjänsteskrivelse 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 37. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar, mot bakgrund av fullmäktiges kommande beslut 
0111 bland aImat kommunövergripaIlde riktlinjer för förebyggandet av 
kOlTuption och jäv, att aI1Se medborgarförslaget besvaI·at. 
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Redovisning av berett medborgarförslag, "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 5, att öVerlälllila förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning 

Av förslaget framgår att kommunen tillsammans med medborgare/eldsjälar 
bör genomföra ett projekt med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesom
rådet fömyelsebar energi och energisparande. Ideer som sedan omsätts i 
praktiskt handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo kommun som 
spalTingpartner. Detta mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att 
Håbo skall vara en fossilbränslefi:i kommun från år 2050. 

Miljö- och teknikförvaltningen har gått igenom förslaget och tycker att det 
är en intressant ide utifi.-ån målsättningen om fossilbränslefri kommun. 

En uppskattning gjord utifrån förslaget och kOlTespondens med förslagsstäl
laren, äI' att det från kOlllillunens sida skulle behövas 3 0-40% aven heltids
tjänst under 2-3 års tid för att initiera och driva kampanjen och stötta 
projekten. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit till sig iden med förslaget och ser 
en möjlighet i att använda sig av metoden med medborgardialog kring för
nyelsebar energi och energisparande i ett framtida skede däI- miljöplanen ska 
implementeras. 

F örvaltningen anser vidare att kOlllillunen inte bör initiera och vara drivande 
i denna typ av kampanj. KOlllillunen skulle kunna ha en stöttande roll gent
emot en kampanj initierad och driven av civilsamllället. Förvaltningen före
slår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunfulhlläktiges beslut 2011-02-28, § 5 
Medborgarförslag 2011-01-01 
Tjänsteskrivelse 2012-01-03 
Utredning 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 39. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfulhnäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar att miljö- och teknikfdrvaltningen ser en möjlighet 
att använda sig av fdrslagets metod med medborgardialog kring fdmyel
sebar energi och energispal"ande i ett framtida skede där miljöplanen ska 
implementeras. 

2. Fulhnäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och teknikförvaltning
ens yttrande, att avslå medborgarfdrslaget. 
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Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka 
placerade barns rättigheter, motionärer: Håkan Welin (FP), 
Anders Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande motion föreligger: "Över 17 000 bam och ungdomar i Sverige är 
omhändertagna av socialtjänsten. Bam och ungdomar som omhändertagits 
tillhör de alh-a mest utsatta. När föräldrama inte räcker till och inte fönnår ta 
ansvar för sitt brun måste srunhället gripa in och säkerställa att banlet får 
den trygghet, den omsorg och det skydd som varje brul1 hru' rätt till." 

Folkpruiiet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

o "att varje placerat brul1 ska ha en särskilt utsedd socialsekreterru'e 
o att placerade bam ska få besök av sin socialsekreterru'e minst en 

gång i kvartalet 
• att utbildning ska vara obligatorisk för fruniljehem som kommunen 

anlitar 
• att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga mtiner för att 

förebygga, upptäcka och hrultera missförhållrulden på ett HVB, eller 
i ett fruniljehem 

o att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa att placerade bam får 
veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som banl 
förstår 

., att ge sociahläImlden, skolnämnden och bildningsnäImlden i uppdrag 
att göra en studieplrul för varje placerat banls skolgång och 
undervisning 

• att ge socialnäImlden i uppdrag att i srunverkan med lruldstinget se 
till att varje brun som placeras får en hälsoundersökning och att 
brul1ets hälsa fortsatt följs under placeringen." 

Fullmäktige överläInnade äI'endet till socialnäJ.mlden som i samråd med 
skohlämnden och bildningsnäInnden, uppdrogs bereda motionen. 

Av socialnämndens yttrande frrungår blruld annat att näInnden anser att 
arbetet redrul utförs i enlighet med eller i nära likhet med motionäI'ens 
förslag. 

Nämnden föreslår att motionen ska anses besvru'ad. 
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Socialnämndens yttrande 2010-01-31, § Il med bilagor bland annat i 
fonn av yttrande dels från bildningsnämnden och dels från 
skolnämnden. 
Tjänsteskivelse 2012-02-14. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar, med hänvisning till socialnämndens redovisning 
där nämnden framhåller att förvaltningens arbete med uppföljning, redan 
utförs i enlighet med, eller i nära likhet, med flera av motionäremas 
delförslag. 

2. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av nämndens redovisning, att 
motionen ska anses besvarad. 
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