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Agneta Häggiund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), frånvarande, Joachim WesterIund (M) tjänstgör 
Tomas Alm(FP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 

Werner Schubert (S), närvarande 
Leif Lindqvist (V), frånvarande 
Sven Svanström (Båp), frånvarande 
Marie Nordberg (Mp), närvarande 
Cecilia Liden (M), frånvarande 
Joachim Westeriund (M), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), frånvarande 

Per Kjellander, kommundirektär 
Håkan Bertilsson, stabschef 
Vipnl Vithlani, ekonomichef, §§ 83-84, §§ 101-102 
Thomas BrandelI, socialchef, § 92, § 103, § 104 
Catrin Josephson, enhetschef, socialförvaltningen, § 92, § 103 
Maria Lindberg, flyktingsamordnare, § 92, § 103 

Johan Wadman , VD ULlKollektivtrafikförvaltningen, § 87 
Sture Johansson, informationsansvarig , ULlKollektivtrafikförvaltningen, 
Fredrik Holmgren, planerare, § 87, § 99, § 95, § 99, § 100, § 109, § 11 O 
Lotta Heimersson, Leader Norra MäJarstranden, § 88 
Lars Kallsäby, Leader Norra Mälarstranden, § 88 
Katariina Virkkunen, inköpschef, § 115 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Joachim WesterIund (M) och Lars-Göran Bromander (S) 

2012-05-30, kommnnkansliet, kommunhuset, Bålsta 
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r"ll. -- HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

I n nehållsförteckn i ng 

§ 81 Godkännande av dagordningen 

§ 82 Informationer från konnnunstyrelsens ordförande och från konnnundirektören 

§ 83 Beslut om förlängt borgensåtagande för Håbo Ridklubb 

§ 84 Förslag till beslut - ansökan om tillfällig amorteringsfrihet - Bålsta Telmisklubb 

§ 85 Redovisning av delegations beslut 

§ 86 Redovisning av inkonma handlingar 

§ 87 Infol1nation om ULlkollektivtrafikförvaltningen 

§ 88 Information från Leader Norra Mälarstranden 

§ 89 Beslut om vidareutveckling av befintligt medborgarkontor 

§ 90 Yttrande över RevisionsrappOli/ Granskning av kommunens underhållsplanering 

§ 91 Yttrande med anledning av Revisionsrapport- Granskning av verkställighet av beslut 

§ 92 Förslag till riktlinjer för flyktingmottagande 

§ 93 Evakuering av boende på Sjövägens gruppbostad 

§ 94 Redovisning av protokoll från sammanträde med styrelsen för Håbo Marknads AB 

§ 95 Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län, 2012 

§ 96 Nytt planuppdrag 2012 - Skokloster Udde 1 

§ 97 Aterrapportering av återremitterat ärende om uthyrning av Knarrbackens lokaler 

§ 98 Avsägelse och fyllnadsval- ungdomsrådet 

§ 99 Yttrande om ansvarsfördelning och finansiering vid ny reglering av Mälaren 

§ 100 Uppdrag om att tillskriva SL om "Bålstatillägget" 

§ 101 Delårsuppföljning 31 mars 2012 

§ 102 Förslag till budget år 2013 - förslag till nämndernas ramar, övergripande mål, skattesats 
och borgensavgift 

§ 103 Förslag om överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, 
under år 2012 och tillsvidare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§111 

§ 112 

§1l3 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

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

Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil for skolmat, motionärer: Frank 
Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD) 

Redovisning av beredd motion om att minska pappersanvändning genom att utrusta för
troendevalda med läsplattor, motionär: NilS-Åke Mårheden (M) 

Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovisning, motionärer: Tomas Ahn 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Redovisning av berett medborgarförslag om cykelbana med sandhopp i Slottsskogen 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppforande aven utomhusscen med tillhö
rande cafe/naturlig samlingsplats i Bålsta centrum 

Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventering med avseende på natur
värden och värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag for 
vilka strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad konnnUll- och fullmäktigeinfonnation 

Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av Canadagäss då fåglarna kan 
betraktas som en sanitär olägenhet 

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarforslag 

Förslag till detaljplan for Stickspåret del av Bålsta 2:61 och Skörby 5:1 - for antagande 

Förslag till upphandlingspolicy 2013 

Tillönskan om en trevlig sonnnar 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 81 

Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Ordföranden föreslår att utsänd ärendelista kompletteras med följande 
ärenden: 

Socialnärmldens begäran om kostnadsteckning fdr evakuering av boenden i 
Sjövägens gruppbostad samt tillfiilligt boende inom Nordens 
Folkhögskolan, Biskops Amö 

Reglering av MälaTen via den nya Slussen - finansiering 

Förslag om att skriva till trafiknämnden, Stockholms läns landsting om 
"Bålstatillägget" för trafik med pendeltåget. 

Beslutsunderlag 
- Utsänt underlag till dagens sanmlanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkälma utsänd och kompletterad dagordning för 
dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1489 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 82 KS 2012/5 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande och från 
kommundirektören samt redovisning aven inbjudan från Regi
onförbundet Uppsala län 

Sammanfattning 
Kommundirektören redovisar följande information i sa1l1lnandrag: 

Företaget Två Hus i Bålsta har sålt ett markområde i Bålsta tätort till företa
get Avalanche som planerar att uppföra bostadshus med totalt ca 150 lägen
heter. Lägenhetema är planerade att npplåtas dels till personer verksamma 
inom försvaret och dels för ungdomsboende. 

Regionförbundet Uppsala län inbjuder till en Infradag, 2012-06-08. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera lämnad infonnation. 

2. Styrelsen beslutar att ledamöter i styrglUppen för centrumplaneringen, 
erbjuds möjlighet att delta i regionförbundets Infradag, 2012-06-08. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

tJ( I J2~IJV~ I 
Nr 2012.1701 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 83 KS 2010/51 

Beslut om förlängt borgensåtagande för Håbo Ridklubb 

Sammanfattning 
Kommunen har sedan flera år tillbaka varit borgensman för ridklubbens 
kredit på 100 000 kr hos SEB. Borgensåtagandet och krediten löper års
vis och båda har hitintills förnyats vaJje år. 

Klubben begär i skrivelse om f6myelse av borgensåtagaJldet. 

Anledningen till att ridklubben behöver krediten är att intäkterna varie
rar stort över året. Det är av stor vikt att klnbben kan aJlVända krediten 
under perioder då klubbens kostnader är större än intäktema. Krediten 
aJlVänds med stor försiktighet. 

Om krediten inte fömyas innebär det bl.a. att ridklubben inte kan betala 
in avgifter och skatter i tid. 

Ekonomiavdelningen har granskat Håbo ridklubbs verksaJuhetsberättel
se och bokslut f6r år 2011. 

Beslutsunderlag 
Skrivelsen från Håbo Ridklubb, daterad 2012-02-03 
Verksamhetsberättelse 2011- Håbo Ridklubb. 
Tjänsteskrivelse 2012-04-20. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08,72. 

Utskottet tillstyrker ett förlängt kommunalt åtagaJlde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att förlänga borgensåtagaJldet för Håbo Rid
klubbs checkkredit hos SEB för år 2012. 

Beslutsexpediering 
Ridklubben 
SEB, Bålsta 
Ekonomichefen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

cH I M@r IJ~~ I 
Nr 2012.1702 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 84 KS 2010/26 

Beslut om tillfällig amorteringsfrihet - Bålsta Tennisklubb 

Sammanfattning 
Tennisklubben har inkOllli11it med en ansökan om att få amorteringsfrihet i 
ett år. Anledningen är att klubben amOlierade drygt 150 tkr år 2011, vilket 
är dubbelt så mycket som borgensvillkor kräver. 

Ekonomiavdelningen föreslår att tennisklubben beviljas amorteringsfrihet i 
ett år, från juni 2012 och till och med juni 2013. Därefter återgår a111Olie
ringen till 6 250 kronor per månad. 

Ekonomiavdelningen har gra11skat klubbens verksamhetsberättelse och bok
slut för år 2011. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om amorteringsfrihet 
Verksamhetsberättelsen I bokslut år 2011 
Tjänsteskrivelse 2012-04-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 73. 

Utskottets tillstyrker tillf<illig a111Olieringsfrihet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens beslutar att bevilja Bålsta TeJ111isklubb a11101ieringsfrihet från 
juni 2012 och till och med juni 2013 ,därefter återgår amOlieringen till 
6 250 kronor per månad. 

Beslutsexpediering 
Tennisklubben 
SEB, Bålsta 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1703 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 85 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2012-02-28 - 2012-04-17, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2012-03-06 - 2012-03-31. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-02-28 - 2012-04-16. 
• Skolkontoret, perioden 2012-03-01- 2012-04-16. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-03-08 - 2012-04-17. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-03-01- 2012-04-15. 

Enskilda beslut 
• Beslut om avstängning fi:ån tjänsteutövning (3 stycken olika beslut), 

2012-04-11, Catrin Josephsson, vik. Förvaltningschef 
Socialförvaltningen. 

• Förordnanden om förvaltningschefför socialförvaltningen vecka 15, 
2012-04-10, kommundirektör. 

• Förhandlad upphandling utan föregående annonsering, 2012-04-02, 
konunundirektör samt upphandlingschef. 

• Överenskommelse mellan Håbo kommun och förskollärare angående 
anställning, 2012-03-13, förvaltningschef skolförvaltningen. 

• Beslut om ställföreträdande förvaltningschef på miljö- och 
teknikförvaltningen under tillförordnad förvaltningschefs ledighet, 2012-
02-21, kommundirektören. 

• Beslut om att anta Lokalt kollektivavtal (med hänvisning till 
förhandlingsprotokoll om Överenskommelse om särskild ersättning till 
äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har 
rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen), 2012-03-19, 
personalchef. 

• Beslut om att anta Lokalt kollektivavtal, KOM-KL (med hänvisning till 
förhandlingsprotokoll Överenskommelse om omställningsavtal- KOM
KL), 2012-03-19, personalchef 

• Beslut om förordnande som socialchef den 15-16 mars, 2011-12-19, 
kommundirektören. 

• Beslut om lån Konnnuninvest, 2012-04-16, ekonomichef. 
• Detaljplan för Bålsta 1:595 m.fl. Gransätervägen- behovsbedömrnng av 

miljöbedömrnng, 2012-04-03, planchef. 

Protokoll 
• Protokoll Överläggning 2012-04-11, Avstängning enligt AB § 10. 
• Sanl11lanträdesprotokoll från personal- och förhandlingsutskottet 2012-

04-02. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2012.1705 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 85 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012/6 

1. Styrelsen beslutar att notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1705 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS§ 86 KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2012-05-21 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in
kommit till kOlllinunen och som kan vara av intresse för ledanlötema i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2012-04-17. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1706 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 87 KS 2012/5 

Information om ULlkollektivtrafikförvaltningen 

Sammanfattning 
Sedan l januari 2012, när den nya kollektivtrafiklagen började gälla, är 
landstinget ensam ägare av DL. Tidigare ägdes DL gemensamt av länets åtta 
konununer och landstinget. 

Landstinget har bestffint att DL:s verksamhet ska drivas i en förvaltning 
och en överföring från bolaget till förvaltningen har genomförts. Förvalt
lungens uppgifter är att handlägga frågor om planering, upphandling och ut
värdering av trafiken, leda samrådsprocessen med mera. 

Vid dagens sammanträde medverkar kollektivtrafikmyndighetens förvalt
ningschef Johan Wadman och infonnationsansvarige Stnre Johansson som 
infOlmerar om myndighetens uppdrag och kommande verksamheter. 

Av redovisningen noteras att förvaltningen ansvarar för underlag till trafik
försöljningsprogram, att leda och samordna samrådförfaTandet, att upphand
la och utvärdera trafiken, ansvarar för det egna kundcentrat med mera. 

S81måd med kommunerna om trafikpl81lernas utformning, kommer att ske i 
fyra steg med bl81ld atmat samråd med kommunernas politiska representan
ter (två steg), samt med motsvar81lde tjänstem81marepresentanter. 

Vidare nämns att det nya biljettsystemet för busstrafiken, ffi· planerat att in
troduceras under år 2013. Systemet kan möj liggöra smidigare lösningar för 
resenärenm vad gäller övergångar mellan olika taxezoner och mellan olika 
trafikslag. 

Önskemål framförs om att fdrvaltningen vill kunna ta del av planeringen av 
nya bostadsOlmådenmed mera. Detta för att underlätta pl81leringen av even
tnellt tillkonmlande kollektivtrafik. 

Följ81lde synpunkter och önskemål fr81nförs från kommunstyrelsens leda
möter: 

Tidtabeller saknas på busshållplatserna inom kOlllinunen 
Priser på enkelbiljetter till och från Skokloster, upplevs för högt 
Nuvarande bussbyte i Skolsta upplevs som mindre tillfredsställande bland 
81mat ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING m l):gro 1·6~J l 
Nr 2012.1708 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 KS 2012/5 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera lämnad information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1706 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 88 KS 2012/5 

Information från Leader Norra Mälarstranden 

Sammanfattning 
Leader har funnits som arbetsmetod inom FU sedan 1991 och är en förkort
ning på franska som betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbyg
dens ekonomi." Leader ger ett lokalt trepartnerskap förtroendet att själva via 
en LAG-grupp besluta om fördelning av utvecklingsbidrag för landsbygden 
utifrån en gemensanlt fi-amtagen utvecklingsstrategi. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetsledare Charlotta Heimers
son och Laggruppens ordförande Lars Kallsäby om verksamheten inom 
Leader Nona Mälarstranden. Verksamhetens målsättning är att: främjar' fö
retagande och entreprenörskap, främjar besöks- och tnrisnmäringen, stimu
lerar produktion och distributionen av lokalproducerade produkter och tjäns
ter samt att utveckla Mälarens stränder och skärgfu·d. 

Följande kOlmnnner ingår: Håbo, Hallstahammar Västerås och Euköpings 
kommun. 

Inom Håbo kommun har bland armat skeatparken i Bålsta tätort, delfinansie
rats med pengar' från Leader. 

Möjligheten att med pengar från Leader delfinansiera en GC-väg efter den 
gamla banvallen i Kägga, berörs. 

Beslutsunderlag 
- Mnntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera lfumlad information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

d0 I L~~I'~ ~v I 
Nr2012.1715 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 89 KS 2012/49 

Beslut om vidareutveckling av befintligt medborgarkontor 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsens förvaltning har på kommunstyrelsen uppdrag (KS 
§7912011 2011-05-23) genomfört en förstudie för att undersöka möjlighe
terna att vidareutveckla befintligt medborgarkontor. 

Förstudien har resulterat i en rapport och en handlingsplan. RappOlien be
skriver nuläget gällande tillgänglighet i Håbo kommun, ger rekommenda
tioner till vidareutveckling av befintligt medborgarkontor och visar på både 
möjligheter och risker vid en vidareutveckling. Handlingsplanen visar mer 
konkret hur Håbo kommun kan gå vidare från dagens medborgarkontor till 
att etablera ett Kontaktcenter under 2013. 

Förstudien visar bland armat att Håbo kommun besvarade 55 procent av alla 
inkommande samtal under 2011. Totalt gjorde 683 072 kontaktförsök per te
lefon, 310 024 förblev obesvarade. Demla låga svarsfrekvens rinunar illa 
med målsättningen att öka medborgamas förtroende för Håbo kOlmnun. Ge
nom att öka tillgängligheten kommer kommunen skapa närhet till invånarna, 
förenkla kontakten och minska svarstiden för mindre komplexa frågeställning
ar. 

Förstudien rekommenderar att Håbo kommun etablerar ett Kontaktcenter för att 
snabbt och tydligt förbättra tillgängligheten. Att inom ett år uppnå en svarsfre
kvens på 80 procent är en rimlig målsättning. 

Ett kontaktcenter bidrar inte enbart till fler och snabbare svar, det ger också 
kunskap och skapar förståelse för vilken typ av ärenden och frågor som är van
ligast i kommunen. Det underlättar planering av både tid och resurser och inne
bär att kommunens arbete totalt sett blir mer kostnadseffektivt. 

Förstudiens slutsats är att inrättandet av ett Kontaktcenter ger kommunen de 
bästa förutsättningarna för att både förbättra kommunens tillgänglighet och 
snabba upp hanteringen av enklare frågeställningar utan att nyanställa fler re
surser inom respektive förvaltning. 

I Handlingsplan fdr Kontaktcenter (KS 11l" 2012.1321) fil1l1S fdrslag till hur eta
bleringen av ett Kontaktcenter bör genomföras. Kostnaden för uppstmi och lö
pande drift av Kontaktcenter hanteras genom omfördelning av resurser. 

Beslutsunderlag 
Beslut om förstudie KS §7912011 2011-05-23 
RappOli Kontaktcenter KS nr 2012.1322 med 3 bilagor 
Hmldlingsplan Kontaktcenter KS 11l" 2012.1321 
Tjänsteskrivelse 2012-04-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 76. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 

all )~trl~ ~J I 
Nr2012.1716 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§ 89 KS 2012/49 

Utskottets tillstyrker ett etablerande av ett kontakt center. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KonmlUnstyrelsens beslut 

1. Styrelsen ger styrelsens förvaltning i uppdrag att genomföra etablering 
av Kontaktcenter enligt förslag iförstudiens rappOli (KS nr 2012.1322) 
och handlingsplall (KS nr 2012.1321). 

Beslutsunderlag 
Informatiollsstrateg 

- Kommulldirektör 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 90 KS 2012/17 

Yttrande över Revisionsrapportl Granskning av kommunens 
underhållsplanering 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av fÖliroendevalda revisorer genomfåli en uppföljning 
aven tidigare granskning fr'ån 2007 avseende l111derhållsplanering och utfÖli 
underhåll av fastigheter och gator i Håbo kommun, 

RevisOl'emas bedömning är att det finns ett stOli och ökande behov av lång
siktigt planerat underhåll får att uppnå en god ekonomisk hushållning av 
kommunens fastigheter och gatunät, 

Revisorema har sänt rapporten till både konununstyrelsen och till milj ö- och 
tekniknämnden för synpunkter. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Av miljö och tekniknfumldens yttrande framgår bland ammt att fOrvaltning
en har infårskaffat planeringshjälpmedel för att bättre kmma planera de lö
pande l111derhållsbehov för kOlmnunens fastigheter och för gatnnätet. Kom
munstyrelsen fömtsätter att systemet tas i drift av milj ö- och teknikfårvalt
ningen mlder året och att miljö och tekniknfunnden rappOlierar det långsik
tiga underhållsbehovet till kommunstyrelsen efter det att inventering har 
gjorts på kOlmnunens fastigheter och gator. 

Vad gäller revisorernas synpunkter att nyckeltalen för underhåll fu' låga för 
konmmnen i jfunfOrelsen med framtagna nyckeltal från REP AB och SABO 
anser konnnl111en att jämförelsen kan bli lite missvisande då det inte framgår 
om nyare byggnader har samma nyckeltal som äldre byggnader vad gäller 
kostnaden för planerad fastighetsunderhåll, kr/m2, Dessutom har konnnl111en 
under en lfulgre tid tagit stötTe underhållskostnader på konununens fastighe
ter och gator inom investeringsbudgeten ,detta har inte beaktats i gransk
ningsrappOlien, 

Vidare är kOlnnmnstyrelsen medveten om att en långsiktig planering av un
derhållsbehovet fu' nödvändigt, 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - uppföljning av granskning av konnnunens under
hållsplanering 
Miljö och tekniknfunnden yttrande, 2012-03-12, § 27, 
Tj änsteskrivelse 2012-04-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 75, 

Utskottet tillsly1'ker fårvaltningens fårslag till yttrande, 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 90 

Konununstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-05-21 

KS 2012/17 

Carina Lund (M) yrkar att utskottets förslag till beslut kompletteras med föl
jande: "Styrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa en uppföljning av 
yttrandet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. Aterrapporte
ring till styrelsen ska ske itman 2013-01-31." 

Otlli'östning 
Ordföranden föreslår att Lunds (M) yrkande ska prövas som ett tillägg till 
utskottets förslag till beslut. Styrelsen godkäJmer detta. Ordföranden prövar 
därefter utskottets förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlig
het med detta. Lunds (M) tilläggsyrkande prövas och ordföranden finner att 
styrelsen beslutar bifalla detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkäJma förvaltningens förslag till yttrande samt 
att överläJnna detta tillsammans med miljö- och tekniknäJundens yttran
de, till kommunens revisorer. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa en uppföljning av ytt
randet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. Atel1'apporte
ring till styrelsen ska ske innan 2013-01-31 

Beslutsexpediering 
Revisoren1a 
Ekonomichef 
Miljö- och teknikförvaltningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1717 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 91 KS 2012/34 

Yttrande med anledning av Revisionsrapport - Granskning av 
verkställighet av beslut 

Av rapportens inledning framgår följande: "Ett beslut i en politisk försam
ling innebär oftast att någon fonn av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska 
kunna utföras måste besIntet vara klart fommlerat i protokollet. Beslutet 
bör, om möjligt, imlehålla uppgift om när åtgärden senast ska ntföras 
och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expe
dieras snarast möjligt och att uppföljning att besluten verkställts samt att 
eventuella avvikelser fiån beslutet rapporteras till beslutsfattama. 

KonUllunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive 
konullun måste finna sina egna former för detta. I beslut som utgör myndig
hetsutövning finns däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande regler 
om hur beslut ska kommuniceras (och expedieras) till berörd part. 

Revisorema har uppdragit till PwC att granska hur verkställighet av beslut 
fungerar. " 

Av tio granskade beslut konstateras att tre verkställts enligt beslutsformule
lingen, tre beslut kan anses delvis verkställda och fyra beslut inte verkställts. 

I rapportems avslutning konstateras att rutiner och stödsystem saknas för 
bevakning av återremitterade ärenden samt verkställande av uppdrag och 
åteuapportering av dessa. 

Revisorerna redovisar följande förslag: 

• I beslutet bör framgå när uppdraget ska vara genomfört 

• Beslut om uppdrag bör åteuappOliers till beslutsfattaren, efter ge
nomförande 

• Ateuemitterade ärenden bör föras på en bevakningslista. 

KonU1mnkansliets förslag till yttrande: 

Konullunkansliet har påböljat genomförandet aven rutin illilebärande att 
beslut om uppdrag som ska genomföras av styrelsens förvaltning eller av 
amlan nänU1d, ska åteuapporteras till förvaltningen efter genomförande. 
Rapporteringen ska sedan redovisas till styrelsen och, i förekommande fall 
till fullmäktige. De beslut S0111 ska åten·apporteras efter genomförande, regi
streras i det nnvarande äJ:endehanteringssystemet. En utredning pågår för 
närvarande om byte till ett nytt ärendehanteringssystem. Det senare kan 
medföra att en mer automatiserad övervakning av demla typ av beslut, kan 
ske. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1719 



rnl ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 91 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012/34 

Aterremitterade och bordlagda ärenden konnner att registreras. 

Kommunkansliet kommer fortsättningsvis i "förslag till beslut" att bevaka 
att tider för genomförande av uppdrag och projekt framgår av förslag till be
slut. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport "Verkställighet av beslut". 
Tjänsteskrivelse 2012-04-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 74. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar att utskottets förslag till beslut ska kompletteras med 
följande: "Styrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa en uppföljning av 
yttrandet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. AterrappOlie
ring till styrelsen bör ske ilman 2013-01-31." 

Olmöstning 
Ordföranden föreslår att Lunds (M) yrkande ska prövas som ett tillägg till 
utskottets förslag till beslut. Styrelsen godkänner detta. Ordföranden prövar 
därefter utskottets förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlig
het med detta. Lunds (M) tilläggsyrkande prövas och ordföranden filmer att 
styrelsen beslutar bifalla detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkälma förvaltningens förslag till yttrande samt 
att överlämna detta till kommunens revisorer. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att redovisa en uppföljning av ytt
randet med avseende på genomförandet av olika åtgärder. Aterrappolie
ring till styrelsen bör ske innan 2013-01-31. 

Beslutsexpediering 
Revisorema 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 92 KS 2012/53 

Förslag till riktlinjer för flyktingmottagande 

Sammanfattning 
Föreligger arbetsutskottets tillstyrkan av socialniilllildens förslag till 
riktlinjer för flyktingmottagande. Ärendet föredras av representanter för 
socialförvaltningen. 

Yrkande 
Sjurme Green (Båp) med instämmande från Tomas Alm (FP), yrkar att 
iil·endet ska återremitteras till socialniilmlden för kompletterande beredning i 
enlighet med Greens (Båp) skriftliga förslag daterat 2012-05-21. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-05-23, § 84 
Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 40 
Socialnäl1U1dens förslag till riktlinjer, 2012-04-05 
Tjiil1steskrivelse 2012-04-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 71. 

Orm·östning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger utskottets 
förslag till beslut och dels föreligger Greens (Båp) m. fl. förslag om 
återremiss för kompletterande utredning. Ordfljranden föreslår att styrelsen 
först tar ställning till om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Därefter prövas eventuellt utskottets förslag till beslut. 

Efter prövning om iil·endet ska avgöras idag eller återremitteras med Greens 
(Båp) och Alms (FP) motivering, firmer ordföranden att styrelsen beslutar 
återremittera ärendet till socialniil1mden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden för kompletterande 
utredning med ledning från Greens (Båp) skriftliga motivering daterad 
2012-05-21. Andra kormnuners erfarenheter från upprättandet av 
liknande dokument, kan vägs in. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden (kopia av beslut samt skrivelsen från Sjullile Green (Båp), 
daterad 2012-05-21) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1724 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 93 KS 2012/58 

Socialnämnders begäran om kostnadstäckning för evakuering 
av de boende i Sjövägens gruppbostad 

Sammanfattning 
Gruppbostaden ska rivas och ersättas med en nyproduktion. Upphandlingen 
av nyproduktionen är överklagad. Oklarhet råder när domstolen kommer att 
fatta beslut i ärendet. 

Socialnämnden planerar att fram till dess att den nyuppförda gruppbostaden 
kan tas i bruk, ska ersättningsboende för de boende i det nuvarande grupp
boendet, ordnas inom Nordens Folkl1ögskola, Biskops-knö. 

För de merkostnader som det tillfälliga boendet medför, begär socialnätlli1-
den kostandstäckning av kommunstyrelsen med totalt 338000 för år 2012. 
För år 2013 beräknas merkostnaden uppgår till 376 00 kr. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott beslut 2012-05-10, § l 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att bevilja socialnämnden 338 000 kr för merkostna
der under är 2012 för tillfälligt boende med anledning av rivning och 
nyproduktion av Sjövägens gruppbostad. Detta finansieras med 338000 
kr ur styrelsens medel till förfogande. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Socialnä11ll1den 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS§ 94 KS 2012/3 

Redovisning av protokoll från sammanträde med styrelsen för 
Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Föreligger protokoll från styrelsesa!llinanträdet 2012-04-02. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsesalllilla!lträdet 2012-04-02 
Tjänsteskrivelse 2012-04-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 70. 

Utskottet tillstyrker att protokollet delges styrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen besluta!' att notera protokollet som delgivet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1728 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 95 KS 2012/59 

yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala 
län, 2012 

Sammanfattning 
Landstinget i Uppsala län inkom 3 O april 2012 med remissversion av Trafik
jörsö17'ningsprogramjör Uppsala län. Landstinget ansvarar för att ta fram 
ett regionalt trafikförsörjningsprogram varje mandatperiod som ska omfatta 
alla typer av regional kollektivtrafik och fOlmulera de långsiktiga målen för 
länets kollektivtrafikförsöljning. Med programmet som grund ska Lands
tinget senare ta beslut om vilken trafik som ska beställas och subventioneras 
av samhället. 

Håbo kommun har läl1U1ats tillfålle att svara på remissen till och med 21 juni 
2012. 

Föreligger förvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Efter det att ärendet föredragits, noteras att yttrandet ska kompletters med en 
passus om att miljövänligt drivmedel bör prioriteras i samband med upp
handling av trafik. 

Beslutsunderlag 
Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 

- Förvaltningens förslag till yttrande 2012-05-08. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande, daterat 
2012-05-08, kompletterat med en passus om att miljövänligt drivmedel 
bör prioriteras i samband med upphandling av trafik. 

Beslutsexpediering 
Planerare 
Landstinget i Uppsala län (kopia av beslut samt kopia av komplitterat ytt
rande) 

JUST~RE • d \ ~ 
~ I~~I I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 96 KS 2012/54 

Beslut om nytt planuppdrag 2012 för Skokloster Udde 1, Sko
kloster 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03 -15 kommunfullmäktiges beslut att anta de
taljplan för Skokloster Udde l (plannummer 397). Skälet var att ett förord
nande enligt § 113 byggnadslagen (1947) gäller för delar av planområdet. 
Det berör allmän platsmark i tidigare byggnadsplaner från 1972 och 1974. 
Förordnandet fOlisätter gälla, med annan benämning, både enligt den äldre 
plan- och bygglagen (1987) och den nya plan- och bygglagen (2010). För
ordnandet har inte nänmts i planhandlingama. Klagandena och övriga fas
tighetsägare har dänned rättigheter i området som inte behandlats på ett till
fredställande sätt i detaljplanen. 

Nytt uppdrag om detaljplan önskas för Skokloster Udde l för att anpassa de
taljplanen till tidigare ntlagt förordnande enligt § 113 byggnadslagen. 
Strandskydd konnner vid ny planläggning att återinträda med 100 meter ef
tersom det generella strandskyddet gällde då beslutet om att upphäva strand
skyddet fattades. Detaljplanen ska anpassas till strandskyddet. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är februari 2014. 

Beslutsunderlag 
Plankmia upphävd detaljplml för Skokloster Udde l (plmlllUllUner 397) 
Kmia med planavgränsningen (samma som den nu upphävda) 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 77. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att kOlmnunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkä1llla en 
lämplig uppgörelse för den uppkonllla situationen, med aktuella exploatörer. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta nytt förslag till detalj
plan för Skokloster udde l, Skokloster. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till upphävande 
av förordnande enligt § 113 byggnadslagen inom pianOlmådet. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§ 96 KS 2012/54 

3. Styrelsen nppdrar till konllilUnstyrelsens ordförande att godkänna en 
lämplig uppgörelse för den uppkomna sitnationen, med aktuell exploa
tör. 

Beslutsexpediering 
KonllilUllstyrelsens ordförande 
Utvecklingschef 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 97 KS 2011/189 

Aterrapportering av återremitterat ärende om uthyrning av 
Knarrbackens lokaler 

KOlllinunfullmäktige fastställde 2010-06-14, § 57, bestämmelser för 
föreningsbidrag och hyressättning av lokaler. 

Kommunstyrelsen behandlade 2011-11-28, § 196, bildningsnämndens 
förslag om att slopa uthyrning av Knarrbackens lokaler till privatpersoner. 
Detta mot bakgrund av ordningsproblem i samband med uthymingen. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till nänmden med uppmaningen 
att nänmden fimler en lösning på problemet i samband med uthyrning till 
privatpersoner. 

Bildningsnämnden beslöt 2012-03-27, § 18, att återkalla tidigare gjord 
framställan om ändring av regelverket så att privatpersoner inte skulle kmma 
hyra Knarrbackens lokaler för bland armat privata fester. 

I beslutet meddelas bland almat: " Förvaltningen återtar dänned sitt förslag 
att ta bOli möjligheten för privatpersoner att hyra lokalen för fester och 
föreslår bildningsnämnden att uthyrning av Kllarrbacken får fOlisätta i 
enlighet med bestäJllinelser och riktlinjer fastslagna av 
kommunfullmäktige." 

Av nänmdens beslut vid Salllina tillfålle framgår följande: 

NäJllildens beslut 

1. Bildningsnänmden återtar sitt beslut från den 21 februari att tillsvidare 
inte tillåta någon heltidsuthyrning av Knarrbacken (matsal/kök) till 
föreningar. 

2. BildningsnäJllilden beslutar att KImrrbacken fOlisättningsvis hyrs ut 
enligt befmtligt regelverk. 

3. Beslutet skickas till kommunstyrelsen för käJmedom. 

Beslutsunderlag 
KOlllinunstyrelsens beslnt 2011-11-28, § 196 
Bildningsnämndens beslut 2012-03-27 
Tjänsteskrivelse 2012-04-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 78. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 97 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/189 

Utskottet tillstyrker att bildningsnämndens åteliagande av tidigare 
framställan, ska noteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera att bildningsnämnden återtagit förslaget 0111 

ändringar av regelverket får uthyrning av lokaler. Ateltagandet innebär 
att privatpersoner även fOlisättningsvis ska ha möjlighet att hyra 
Knarrbackens lokaler för privata fester etc. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnäl11nden 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §98 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/15 

Avsägelse och fyllnadsval - ungdomsrådet 

Följande förändringar föreligger: 

Avsägelser: 

l) Lili-Ann Öhlund Green har anmält att Alexander Berkelind från 
Läraskolan har avsagt sig uppdraget i ungdomsrådet. 

2) Cameron Lloyd från Gransäterskolan har anmält att han avsäger sig 
uppdraget i ungdomsrådet. 

Fyllnadsval: 

l) Läraskolan har istället för Alexander Berkelind valt Filippa Feria 
Söderholm till representant i ungdomsrådet. 

2) Gransäterskolan återkOllliller med förslag till representant i 
ungdomsrådet. 

Anmälan avser 

Att Filippa Feria Söderholm, Läraskolan fyllnadsväljs under il11levamade 
mandatperiod att ingå i rådet från och med den 26 april 2012. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2012-03-28. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen notera anmälall och godkämler dänlled nomineringen från 
Läraskolan. 

Beslutsexpediering 
Bam- och ungdomskoodinator 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 99 KS 2012/62 

yttrande om ansvarsfördelning och finansiering vid ny reglering 
av Mälaren 

Hösten 2012 fick landshövdingen i Västmanlands län, Ingemar Skogö, upp
draget att utreda ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny 
reglering av Mälaren. 

Landshövdingen har inkommit till Håbo kommun med förslag till ansvars
fördelning och finansiering samt förslag till avsiktsförklaring och avtal en
ligt genomförd utredning, och emotser beslnt om detta senast 30 maj 2012. 

Kommunen bedömer med tanke på frågans vikt, att beslutet om Mälarens 
och MälarkommUl1emas framtid ej kan ingås utifrån enskilda kommuners 
utgångspunkter. Kommunen vill därför i nuläget inte avge något yttrande 
utan avser att efter SOlmnaren 2012, återkomma med ett mellan kommuner 
samordnat yttrande. 

Beslutsunderlag 
- Utredning med förslag om ansvarsfördelning och finansiering. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att i nuläget inte avge något yttrande utan avser att ef
ter sommaren 2012, återkomma med ett mellan kommuner samordnat 
yttrande. 

JUSTE~RE _ , J 
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2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 100 

Uppdrag om att tillskriva SL om "Bålstatillägget" 

Sammanfattning 
Christian Ghaemi (MP) föreslår att kOlllinunen skickar en skivelse till 
Stockholms läns landsting, trafiknämnden, med en begäran om att det så 
kallade Bålstatillägget för pendeltågstrafiken, slopas. 

Carina Lund (M) motsätter sig att skrivelsen skickas till Stockholms läns 
landsting. Lnnd (M) föreslår att skivelsen i stället överlälllilas till Uppsala 
läns landsting/UL. 

Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen 
beslutar uppdra till förvaltningen att utforma och till Stockholms läns 
landstig skicka en skivelse med begära110m ett slopande av"Bålstatilläg
get". 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M) till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till styrelsens förvaltning att utforma en skrivelse med 
begäran om att det så kallade Bålstatillägget för pendeltågstrafiken, mel
lan Bålsta och länsgränsen, slopas. Skrivelsen ska översändas till Tra
fiknänmden inom Stockhohns läns la11dsting. 

2. Styrelsen beslutar att skrivelsen återrapporteras till styrelsen, för känne
dom. 

Beslutsexpediering 
Stabschef 
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2012-05-21 

KS 2012/52 

Delårsuppföljning av ekonomin per 31 mars 2012 samt förslag 
till ekonomiska omdisponeringar 

Sammanfattning 
Förutsättningar för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår skalllfullims och att eventuella avvikelser mot budgeten skall kom
menteras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser skall förvaltningmlla 
länma förslag till åtgärder för att eliminera underskotten och samtidigt lfun
na förslag till fuldringar av nä111lldmålen om det bedöms som nödvändigt. 

Detta för att nfulmderna i ett tidigt skedde ska kutma besluta om vilka åtgär
der som skall vidtas och om målen behöver revideras. 

Helårsprognosen per den 31 mm's visar ett resultat på ca 22,7 mkr. I förhål
landet till det budgeterade resultat på ca 12,5 mkr är det en förbättring med 
ca 10,2 mkr. Prognostiserat resultat är exklusive nfunndernas åtgärdsförslag 
för år 2012 och förutsätter att skatteintäktsprognosen, daterat 2012-04-26 
från Sveriges kommuner och Imldsting (SKL) inte förfuldras ytterligare. I 
prognosen som redovisas från nänmderna är det endast socialnwmden som 
uppvism' ett underskott om 3, l mkr, den förbättrade skatteprognosen för år 
2012 visar ett överskott om 7,1 mkr och bidragen förbättras med 0,3 rnkr. 

Vidare förslås justeringar av driftbudgeten mellan nämnderna p.g.a organi
satoriska förfuldringar. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning per sista mm's 2012 
Tjänsteskivelse 2012-05-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 84. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

KOlllinunstyrelsens hantering av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar att följande tilläggs görs till delbeslutet gällaJlde so
cialnälnnden: Att nfunnden till kommunstyrelsen, redovisar en åtgärdsplan 
med åtgfu'der för att minska underskottet. 

Ol1U"östning 
Ordföranden konstaterar att endast ett huvudförslag till beslut föreligger till
sammans med ett tilläggsyrkande från Carina Lund (M). Efter prövning av 
dessa, konstaterar ordföranden att styrelsen beslutm' tillstyrka huvudförsla
get tillsmllinans med Lunds (M) tillägg. 
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KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 101 KS 2012/52 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar godkänna delårsuppföljning per sista mars 2012. 

2. Fullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens budget med 897 tkr och 
minska bildningsnämndens budget med motsvarande belopp. 

3. Fullmäktige beslutar att minska skolnämndens budgetram med 320 tkr 
och öka bildningsnänmden budget med motsvarande belopp. 

4. Fullmäktige beslutar att öka miljö- och tekniknämnden investeringsbud
get med 230 tkr och minska skolnämndens investeringsbudget med mot
svarande belopp. 

5. Fullmäktige uppmanar socialnämnden att minimera redovisat underskott 
för år 2012 samt uppdrar till nfumlden att till kommunstyrelsen, redovi
sar en åtgärdsplan med åtgärder för att minska underskottet. 

JUST'r
RE 
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KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 102 KS 2012/40 

Förslag till budget år 2013 - förslag till nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats och borgensavgift 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 202012-05-08, § 69 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-16. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Christian Ghaemi (MP) meddelar att han i samband med kommunfulhnäkti
ges behandling av ärendet, kon1111er att redovisa en rörstförklaring. 

Christina Ghaemi (MP) deltar inte i styrelsens beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmnfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2013 till 21:34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och nänm
der. 

3. Fullmäktige fastställer konmmnstyrelsens förslag tillnettokostnadsra
mar tkr, totalt för driftbudgeten år 2013, enligt följaude: 

Kommunfullmäktige 
Stöd till politiska partier 
Valnätllild 
Revision 
Överförmyndare 
Kommunstyrelse 
Bildningsnämud 
Skolnämud 
Socialnänmd 

varav nytt äldreboende start l febr .. 

Milj ö- och tekniknämud 

4. Fullmäktige godkätmer att styrelsers och nämnders 
investeringsbudget för år 2013 och budgetstyrprinciper redovisas 

för beslut till kOlmnunfullmäktige under september månad 2012. 

5. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB. 
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6. Fullmäktige godkänner att konmmnstyrelsen beslutar storleken på bor
gensavgift. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 KS 2012/20 

Förslag om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Följande förslag till beslut bordlades av kommunstyrelsen 2012-04-10 i av
vaktml på socialnämndens kommande förslag om riktlinjer för flyktingmot
tagmlde. Nänmdens förslag till riktlinj er föreligger och konmmnstyrelsen 
har att ta ställning till detta i särskilt förslag till beslut. 

Av socialnänmdens beslut 2012-01-31, § 12, fr81l1går bland annat följ8l1de: 

"Håbo kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-
26. Överenskonnnelsen fastslåT ett åtagande för Håbo kommun att årligen ta 
emot 20 utlänningar varav samtliga anvisas plats genom Migrationsverkets 
försorg. 

Sedml första juli ål' 2010 hm' Länsstyrelsen öveliagit ansvaret att teckna 
överenskonnnelser med kommuner om mottagning av nymllända. Länssty
relsen har på olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler an
visnings bara platser i Uppsala läns konnnuner. Håbo konnnun har ombetts 
teckna ny överenskonnnelse med Länsstyrelsen som huvudman. 

Förvaltningen anser att Håbo konl11mn har till vissa delar goda förutsätt
ningar för ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnare och socialsek
reterare är väl insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet. SFI klarar av att 
erbjuda 15 undervisningstinnnar per vecka (lagstadgat krav) och har bland 
mmat resurser inom alfabetisering. Skolan har god V8l1a att ta emot nY8l1län
da elever i förberedelseklass och samarbetet fungerar väl mellan SFI, flyk
tingmottagning och övrig skola. Även den lokala arbetsförmedlingen hm' ef
ter etableringsrefol1nen snabbt utvecklat sin samverkan med konnnunen och 
arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för den enskilde med riktade 
etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen för flyktingmotta
gmlde som bildades under år 2010 och leds av flyktingsamordnaren fimls 
också framöver ett viktigt forum för nya initiativ i det fortsatta integrations
arbetet med våra nyanlända i kOlllinunen. 

Kvar films dock frågml om bostäder, vilken inte räJcnas in i Länsstyrelsens 
föreslagna konnnuntal, men vilket förvaltningen ser, spelm' en stor roll i de 
faktiska möj lighetema att ta emot nyanlända till kOlllinunen. Utifrån lagen 
(200:1383) om kOlllillunemas bostadsförsöljningsansvar ser förvaltningen 
ett behov av att kommunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsför
sÖljning även ilmehåller 
en planering om nybyggnation där mottagmldet av nyanlända är medtaget i 
beräkningarna. 
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Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen samman
fattningsvis att mottagandet är svåli att utöka nämnvfui. Arbetet konuller att 
fOlisätta med att kvalitetssäkra det befintliga mottagandet, men socialnänm
den föreslås besluta att i ny överenskonnllelse med Länsstyrelsen enbmi 
ange antalet anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med 
egen bosättning, till 25. 

Ett sådant avtal itmebfu· att Håbo konUllun uppfYller rekonnllenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfa!"en
heterna visar att enbati ett fåtal etablerm· sig själva i kommunen, varför to
talsiffran inte föreslås vara 33 utan 25.En sådan överenskommelse itmebär 
en mycket liten ökningjämföti med de senaste åren, vilket således beror på 
bostadssituationen. 

Socialförvaltningen atlSer att ett mottagande av nyanlfulda tillför konnllunen 
en positiv målIgkultur och är en naturlig följd av den nationella flyktingpoli
tiken. Storleken på mottagandet behöver dock bestämmas utifrålIlokala för
utsättningm· för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på a!"bets
marknaden och inkludering i samhällslivet." 

I samband med konullunstyrelsens sannllanträde 2012-03-05, informerades 
styrelsen om förutsättningama för ett fotisatt mottagande. Bland mmat note
rades bristen på bostäder som en försvåratIde omständighet för att uppfylla 
ingångna och fratlltida mottagande. 

Av socialnänmdens beredning av ärendet framgår att nämnden föreslår att 
konullunen tecknat· avtal med LfuIsstyrelsen i Uppsala län om att konlll1unen 
kml ta emot 25 nyanlända vm·av högs 22 individer kan atlVisas genom Ar
betsfönlledlingens eller Migrationsverkets försorg. Det nu gällande avtalet 
med Migrationsverket ger en möjlighet för verket att anvisa 20 individer per 
år. 

Nu gällmlde avtal med Migrationsverket om mottagande, fu· fattat av kom
munfullmäktige. Socialnful11lden ha!" i särskilt beslut 2012-02-28, § 25, före
slagit att det nu aktuella ärendet överlämnas till kOll1111unfullmäktige för be
slut. 
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Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens ~änsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till avialmed Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
Kommunstyrelsens beslut 2010-04-10,56 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08,80. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Sjunne Green (Båp) yrkar att ärendet ska åtenemitteras i avvaktan på redo
visning av ett förslag till flyktingpolitiskt program. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att dels föreligger förslag om återremiss och dels 
föreligger utskottets förslag till beslut. Ordföranden prövar först om ärendet 
ska avgöras i dag eller återremitteras och finner att styrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter prövas utskottets för
slag till beslut och ordföranden fimler att styrelsen bifaller detta. 

Emot beslutet reserverar sig Sjmme Green (Båp). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K0111ll1mlfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att teckna överenskonmlelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Fullmäktige beslutar att i överenskommelsen åta sig att årligen, fi:ån och 
med år 2012 och tillsvidare, ta emot 25 nyanlända individer varav högst 
22 individer kan anvisas genom Arbetsföll1ledlingens eller Migrations
verkets försorg. 
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KS § 104 KS 2010/111 

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

Av socialnämndens beslut 2012-04-24, § 42, framgår följande: "Social
nälllilderna är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller en
ligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter be
slut. Socialnälllilden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om konill1Unen inte verkställer gymlande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kOlllillunen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, iiån tiotusen kro
nor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 
Håbo kommnn har tretton beslut, äldre än tre månader, som inte hade verk
ställts per den 31 mars 2012, vilket har rapPOlierats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

Fem (5) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Två av dem gäller penlla
nent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Tre (3) gäller kontaktperson 
där samtliga, dock av olika skäl, själva valt att avvakta med verkställighet. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller am1an sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycket LSS. Fyra av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt grupp boende i Håbo kommun och dessför
imlan inte önskar bli erbjuden annan verkställighet. Av Salllilla fyra personer 
har en även meddelat att hon eventuellt konnner att åtelia sin ansökan efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de öv
riga konilller eventuellt att få sitt beslut verkställt utanför konnnunen. 

Det äldsta beslutet om säl'skilt boende enligt SoL äl' från augusti 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med säl'skild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Ytterligare fyra (4) beslut är imappOlierade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. Un
der senaste tremånadersperioden har dock besluten antingen verkställts eller 
personen avlidit. 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssäker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få bevil
jat bistånd verkställt inom skälig tid. 
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Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begärt in yttranden, samt övervägt att 
ansöka hos förvaltningsrätten om vite. Hittills har dock alla yttranden resul
terat i att Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till förvaltningsrätten, men 
flera ytterligare yttranden är nu begärda. 

Sanllnanfattningsvis kan forvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslnt som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som ris
kerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende for äldre 
forväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att avhjälpa det 
problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kOli tid efter fär
digställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för ytterligare bostäder 
med särskild service enligt LSS är därfor en viktig del av förvaltningens 
verksamhetsanalys för 2013-2015. 

Nämndens beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, ID" SN 2012.955 

Nämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlänma rappmi över ej verkställda gyn
nande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till koml11unfull-mäktige 
och kommunfullmäktiges revisorer." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, ID" SN 2012.955 
Beslut från socialnämnden 2012-04-24, § 42 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 82. 

Utskottet överlänmar redovisningen till styrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmnfulhnäktiges beslut 

2. Fullmäktige noterar socialnällmdens rappmi om ej verkställda gynnande 
beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 mars 2012. 
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Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil för 
skolmat, motionärer: Frank Nilsson (KO) och Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Motionärel11a föreslår att ett antal åtgärder genomförs för att höja skolma
tens kvalitet och miljöprofil. Maten föreslås maten i högre grad än för när
varande ska: Tillagas där den serveras, innehålla högre andelar närodlat och 
ekologiskt samt upphandlas lokalt. 

Motionärel11as förslag är att: 

• en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, altel11ativt att 
upphandla detta. 

• minst 30 % av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
• all mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
• det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvali

tetsmässigt, ekonomiskt 
• k011l11lunen är aktiv i att minska transpOlier av mat både inom och utanför 

vår kommun 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgår att nä11l11den överlänIDar 
följande konunentarer under respektive delförslag, som svar på motionen: 

"En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, alternativt upp
handla detta 
Kostavdelningen alIDonserar vakanta tjänster som kock, köksbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsfölwedlingens sida för lediga tjänster 
samt på kOll1ll1Unens hems ida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
knnna laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfördela inom befintlig ram för att kunna nyan
ställa en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil nnder 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid bndgetdiskussionel11a inför budgetår 20l3. 

Minst 30% av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpssUlmnan av 
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade kommunfullmäktige om en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffran för verksamhetsår 2011 
är älIDU inte sml1lnanställd av k011l111Unens leverantörer och kan därför tyvärr' 
älIDU inte redovisas. 

För att k01l1l1lunens råvaruinköp ska knnna uppgå till minst 30 % med be
fintlig bndget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksmnhet, en 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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KOMMUN 2012-06-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 106 KS 2011/48 

minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från kommun
fullmäktiges sida får 2013. 

All mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
På fem av kommunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två 
skolor har mottagning av varmrätt. F ör att dessa två skolor skall killma laga 
mat från grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation. 
Projektering ska påböljas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skolornas matråd. Där 
diskuteras fårslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket informerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar 
rektor får. Elevvald mat vårtenninen 2012 är hela vecka 17. 

Detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 20 10 besvarat en matenkät och under 
vårtenninen 2012 konllner sanmla elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av matkvali
tet och matnpplevelse. Kostavdelningen har för avsikt att köpa in ett pro
gram i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd får hela 2012. Svinnprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor illlder 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen väljer säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka 
klimatsmart i urvalet av produkter hela skolåret 

Kommunen är aktiv att minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
TranspOlier av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transpOli av vanmätt och transporter av 3 - 4 
grossister sker l - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kmilägger för 
närvarande grossistemas transporter till köken." 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-03-12, § 3l. 
Tjänsteskivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 85. 

Konllnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fred Rydberg (KD) yrkar, med instämmande fr·ån Christian Ghaemi (MP), 
att miljö- och tekniknänmden, i projektform och inom befintliga resurser, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-21 

KS 2011/48 

fOlisätter att utveckla skolmatens kvalitet och miljöprofil, i enlighet med 
motionens andemening. 

Olmöstning 
Efter avslutad debatt, prövar ordfdrande Rydbergs (KD) yrkande och fil11ler 
att styrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, uppdrar till miljö- och tekniknämnden att i pro
jektform och inom befintliga resurser, fortsätter att utveckla skolmatens 
kvalitet och miljöprofil, i enlighet med motionens andemening. 
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KS § 106 KS 2011/177 

Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning 
genom att utrusta förtroendevalda med läsplattor, motionär: 
Nils-Åke Mårheden (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: "Ett flelial kommnner har inlett 
resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas nedan. 

Syftet med motionen är att alla nänmder och styrelser ska övergå till elek
troniska handlingar men man kan naturligtvis ta detta i steg för att säkerstäl
la att teknik fungerar och att politikerorganisationen får den adekvata ut
bildning som behövs för att gå över till det papperslösa kontoret. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 

att kommunfullmäktige ger kOlllinunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
försöksverksamhet, i konmmnstyrelsen med läsplattor enligt delma motion 

att försöksverksamheten genomförs senast kalenderåret 2012 

att k0111111unstyrelsen återrapporterar kostnader och besparingar efter genom
förd försöksverksamhet 

att kommunfullmäktige och övriga nälllilder inför läsplattor i ett andra steg" 

Konnnunfullmäktige beslöt 2011-11-07, § 129, att överlännm motionen till 
k0111111unstyrelsen, för beredning. 

Konnnunkansliets yttrande: 

I kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, redovisas en utredning över 
möjliga tekniska lösningar, kostnader för införande samt möjliga inbespar
ingar, som en följd av införande av läsplattor för distribution och hantering 
av handlingar till fÖliroendevalda. Styrelsen beslöt vid sanuna tillfälle, att 
ett försök med läsplattor ska genomföras riktat till ledamöter och ersättare 
styrelsens arbetsutskott. Om försöket faller väl ut, kOl1Uller samtliga ledanlö
ter och ersättare i styrelsen att utrustas med läsplattor. Försökets inledande 
del konuner att genoföras under våren 2012. 

Frågan om ett utökat användande av läsplattor till att även omfatta övriga 
nämnder och konununfullmäktige bör ses över dels mot bakgrund av erfa
renlleter från det beslutade försöket och dels utifrån ekonomiska aspekter. 
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Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/177 

Kommunfullmäktige beslut 2011-11-07, § 129 
Tjänsteskrivelse 2012-04-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 86. 

Utskottet fOrslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till f6r
valtningens redovisning. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar beslutet ska kompletteras med följande: "Att en ut
värdering av pågående f6rsök med läsplattor redovisas. Som en möjlig följd 
av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt införande av 
läsplattor för kommunens politiker, ska redovisas. Båda rapportema bör fö
religg innan utgången av år 2012." 

Olmöstning 
Ordföranden fOreslår att Lunds (M) yrkande ska prövas som ett tillägg till 
utskottets förslag till beslut. Styrelsen godkärmer detta. Ordföranden prövar 
därefter utskottets förslag till beslut och filmer att styrelsen beslutar i enlig
het med detta. Lunds (M) tilläggsyrkande prövas och ordföranden fuuler att 
styrelsen beslutar bifalla detta. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om 
f6rsök med läsplattor, att motionen ska anses besvarad. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, att senast llilder november 
månad, redovisa en utvärdering av pågående f6rsök med läsplattor. Som 
en möjlig följd av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt 
infOrande av läsplattor för kommunens politiker, redovisas. Båda rappor
tema bör föreligg imlan utgången av år 2012. 
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2012-06-21 

KS 2011/181 

Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovis
ning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2011-11-07, § 131, av remittera motionen om offent
lig motionsredovisning till kOlllillunstyrelsen för beredning. I motionen fö
reslås att "alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige 
skall redovisas på konmmnens hemsida. Där skall då redovisas vid vilket 
sammanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och motsvarade för 
fullmäktige att fatta ett beslut." 

Förvaltningens yttrande 
Kommunstyrelsens förvaltning delar motionäremas uppfattning om att en 
publik redovisning av fullmäktiges behandlade motioner har både administ
rativa och demokratiska fÖlijänster. En publik redovisning ger politiker möj
lighet att följa sinJsina motioner samtidigt som det ger allmänheten möjlig
het till en bättre överblick av det politiska arbete som bedrivs i kommunen. 

Flelialet komnmner i Sverige tillämpar en publik motionsredovisning via sin 
hemsida men det finns ingen kommun som redovisar en motions totala be
redningstid. Anledningen till detta är den administrativa bördan som ett så
dan förfarande skulle innebära för kommunens förvaltningsorganisation. 

Motionema/medborgarförslag som behandlas av fullmäktige är av väldigt 
skiftande karaktär och komplexitet vilket medför att beredningstiden från en 
motion/förslag till en a!Ulan ka!l variera kraftigt. Det innebär att det blir en 
administrativt tung belastning för förvaltningen att uppdatera hemsidan med 
information om en detaljerad tidsredovisning. 

Förvaltning föreslår att varje kalenderårs behandlade motioner presenteras 
på konmmnens hemsida som en enskild flik under kOlllillunfullmäktige. Av 
presentationen ska fr·a!l1gå: 

• Motionens titel 
• Vem/Vilka som lämnade in motionen (NanUl och pmitillhörighet) 
• Datum för inlänma!lde 
• Ärendenummer 
• Slutgiltigt beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår Sa!l1ma presentationsformat för 
kOlllillunens inkomna medborgarförslag. 

KOlUl11unstyrelsens förvaltning arbeta!· med framtagandet aven förstudie 
gällande en uppgradering av kOlllinunens ärendehanteringssystem. I det ar-
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KS § 107 KS 2011/181 

betet så ingår att eftersöka tydligare och bättre sätt att sammankoppla kom
munens inkonma handlingar med hemsidan t.ex via ett publikt nätdiarum. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 2011-11-06 
Fulhnäktiges beslut 2011-11-07, § BI 
Tjänsteskrivelse 2012-04-16 
Arbetsutskottets furs lag till beslut, 2012-05-08, § 87. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01l11llunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till kommun
styrelsen att genomföra en förbättrad redovisning av hanteringen av mo
tioner och medborgarförslag, på kommunens hemsida. 

JUST~MRE 

tlf I M81~t/l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/182 

Redovisning av berett medborgarförslag om cykelbana med 
sandhopp i Slottsskogen 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 134, till bildningsnämnden fOr 
beredning: 

"Bygg en cykelbana med sandhopp helst i Slottsskogen." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-02 
Tjänsteskrivelse 2011-11-02 
KOlmnunfullmäktiges beslut, 2011-11-07, § 134 
Tjänsteskrivelse 2012-05-14 
Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 79. 

Utskottet noterar att ärendet är under beredning och överlänmar detta till 
styrelsen, utan förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige bifaller förslaget genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden, att i satmåd med bildningsnänmden ordna den 
föreslagna cykelbatlan, på lämplig plats i Skokloster. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 109 KS 2010/103 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande aven 
utomhusscen med tillhörande cafe/naturlig samlingsplats i Bål
sta centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen om uppförande av utomhus
scen med tillhörande cafe, samlingsplats med mera i Bålsta tätOli. Förslaget 
lyfter frågan om behovet aven naturlig samlingsplats där vuxna och ung
domar kan mötas. Förslagförfattaren saknar trivsam och utvecklande offent
lig miljö, utsmyckningar och naturliga samlingsplatser där ungdomar, barn, 
vuxna och företag kan samverka. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2011-11-15, § 115, förslaget för bered
ning i anslutning till pågående arbete med detaljplaneprogram för Bålsta 
centrum. 

Kommunkansliets yttrande: 

Bålsta tätort närmast centrum nännar sig en förändringsperiod. Planprogram 
för centrumområdet är under antagande och ger tydliga förslag på hur Bålsta 
centrum kan utvecklas till en attraktivare och trivsannnare plats för alla i 
Håbo kommun. Programmet ger även förslag på nya naturliga samlingsplat
ser i Bålsta centrwn. 

Under våren 2012 inleds även arbetet med planprogram för området Gröna 
dalen söder om Bålsta centrum. Tanken är att anlägga en stadspark med 
omgivande bebyggelse. Parken ska bli ett grönt stråk med ambitionen att 
binda sanmlan Åsen och Bålsta centrum med Mälaren. Parken ska bli en at
traktiv målpnnkt och viktig grön resurs tillgänglig för alla. 

Med anledning av Gröna Dalens problematiska geotekniska status är det 
svårt att uttala sig som vilka typer av byggnader som kan uppföras i olmå
det. Möjlighetema att anlägga en utomhusscen bör dock inte uteslutas. Plat
senlämpal' sig för en sådan verksamhet och kan hjälpa till att öka parkens 
attraktivitet. 

Under våren inleds medborgardialog för Gröna dalen under vilken allmän
hetens synpunkter samlas in om vilket ilmehåll den nya stadsparken ska ha. 
Föreliggande medborgarförslag om uppförande aven utomhusscen bilägges 
medborgardialogen och hanteras av pla11avdelningen som underlag vid plan
läggningen av Gröna Dalen. 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2010/103 

Kommunfulläktiges beslut 2011-11-15, § 115 
Tjänsteslaivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 88. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kOlmnunfnllmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att förslaget om att inrätta en utomhusscen med 
mera ska beaktas i samband med pågående planering dels av Gröna 
Dalenområdet och dels av Bålsta centrum. Dänlled ska medborgarför
slaget anses besvarat. 
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2012-05-21 

KS 2011/155 

Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventer
ing med avseende på naturvärden och värden för det rörliga fri· 
luftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka 
strand nära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att konID1Unen ska genomföra en strand
skyddsinventering. Förslaget lyfter frågan om att utvidga strandskyddet för 
Håbo kOl1l1nun till 300 meter från strandlinjen. Kraven har skärpts om att få 
utvidga Olmåde som omfattas av strandskydd sedan ändring i Miljöbalken 
gällande från och med 20 l 0-07-0 l. 

KOlrm1Unfullmäktige överläImlade 2011-03-06 § 98, förslaget till kommun
styrelsen för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

Förslaget poängterar att om inte LäIlsstyrelsen beslutar om att utöka strand
skyddet för ett område så kommer strandskyddets endast att omfatta 100 
meter i framtiden. Ansvaret vilar enligt medborgarförslaget hos Håbo kom
mun och LäIlsstyrelsen i Uppsala län att driva frågan om utökat strandskydd 
genom att utföra en strandskyddsinventering för att uppmärksmmna områ
den där strmldskyddet bör utökas. 

Eilligt LäIlsstyrelsen i Uppsala län är strandskyddet i Håbo k01l1111illl redml 
utvidgat. Längs Mälm'ens sträIlder gäller till största del utvidgat strandskydd 
om 300 meter på land och vatten. Länsstyrelsen meddelar därutöver i skri
velse daterad 2012-02-29 att m'betet med översynen av det utvidgade strand
skyddet har påböljats som i första hand kOl1l1ner att omfatta de Olmåden där 
strandskyddet redml äI' utvidgat. 

Håbo kOl1l1nun har för ambition att smnverka med LäIlsstyrelsen i arbetet att 
se över det utökade strmldskyddet. Bland mmat genom att tillhandahålla 
planeringsunderlag som kommunen producerat redan i form av de strand
skyddsinventeringar som redml genomfölis. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-09-12. 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-26, § 98 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, 89. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konul1wlfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kOllllllunkansliets yttrande, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 
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Kommunstyrelsen 
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Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att: 

kommunen ska bÖlja sända informationsprogram före och efter varje full
mäktigesmmnanträde 

kOlllinnnen bÖlj ar sända ett program kallat "inför veckoslutet" med infanna
tian om vad som hm' hänt och vad som kOllliller att hända med medverkml 
från politiker och från kOlllillUllens infannatiansfunktion. 

Förslaget överlänmades av kOlllinunfullmäktige 2011-04-26, § 54, till de
mokratiberedningen för utredning. 

Av kOlllinunkansliets yttraJlde framgår att förvaltningen bedömer att perso
nella och ekonomiska resurser för att förbereda och delta i förslagna sänd
ningm', inte föreligger. 

Demokratiberedningen föreslår 2012-03-07 § 4, att förslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgm-förslag 2011-04-22 
Konununfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 54 
Demokratiberedllingens beslut 2012-03-07, § 4 
Tjänsteskrivelse 2012-04-27 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 90. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutm', med hänvisning till demokratibereilllingens utred
ning och yttrande, att avslå förslaget. 

JU(ST~ERARE I' I ;1J !. ni I . ja~ V I 
v t.f() ~) ( 
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KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 112 KS 2009/65 

Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av 
kanadagäss då fåglarna kan betraktas som en sanitär olägenhet 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlälllilade följande förslag 2009-06-15, § 70, till miljö- och 
tekniknämnden för beredning: "Det växande antal av kanadagäss som vi f.n. 
har i Håbo, medför en sanitär olägenhet för medborgarna, genom den mängd 
spillning de lärnnar efter sig vid badsträrlder, vikar, sjöar och båtklubbar. 
Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså 
blir bryggor och båtar nersmutsade av den frätande spillning gässen lälllilal' 
efter sig. På senSOlnnlaren är badplatserna så nersmutsade att turisterna av
står från att ta en fikapaus p.g.a. den mfulgd spillning som finns på våra 
stränder." Förslagsställaren föreslår en ökad avskjutning av gässen. 

Nfulmdens beredning av förslaget 2011-02-23, § 24, konstaterades att:: "Det 
finns i dag ingen kärld långsiktig lösning på detta problem. Många andra 
kOlllinuner har provat olika lösningar men inte lyckats." 

Förvaltningen avser dock att fortsätta med jakt, skrämselskott och uppsätt
ning av stängsel på badstrfulderna som man gjort tidigare år." 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besval·at." 

Fullmäktige återremitterade 2011-04-26, § 44, ärendet till miljö- och tek
niknälnnden, för redovisning av verksamma åtgärder för att minska den sa
nitär'a 0lägenhetel11a med fåglal11a vid Kalmarsands badplats. 

Av nälllildens fÖl11yade beredning av ärendet, redovisat 2012-03-12, § 30, 
frall1går att nänmden i investeringsbudget för år 2013, kOllliner att beakta 
behovet av verksalllina åtgärder för att få bort fåglal11a från det aktuella om
rådet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. 
Fullmäktiges beslut 20019-06-15, § 70. 
Miljö- och tekniknänmdens yttrallde 2011-02-23, § 24. 
Tjänsteskrivelse 2011-03-13. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-03-21, § 58. 
Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 44 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-03-12, § 30 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 90. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 KS 2009/65 

KOlllil1Unstyrelsens behandling av ärendet: 

Styrelsen ser det angeläget att det under innevarande säsong, genomförs åt
gärder vid Kalmru:sandsviken för att skränmla bort fåglanla och därigenom 
dels säkra trivseln för badande och dels åstadkomma minskade förorening
arna från fåglarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konnnunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknämnden att redan under in
nevarande säsong genomfåra åtgärder vid Kalmarsandsviken för att 
skrännna bort fåglarna och därigenom dels säkra trivseln för badande 
och dels åstadkomma minskade fåroreningruna från fåglarna. 

2. Fullmäktige beslutar därmed att anse medborgarförslaget besvarat. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 KS 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarfårslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2011-12-19, § 150. 

Följande motioner och medborgarförslag är nnder beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Uppskattat datum 
behandlad: 

Om att kOlllinunen ska ha 
en stadigvarande lokal får konst 
och andra typer av utställningar, 
Thomas Lindström (8) (2010/12) 

Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) 
(2010/48) 

Om att ligga i framkant när 
det gäller matkvalitet med milj ö-
profil, Frank Nilsson (KD) och 
Fred Rydberg (KD) 
(2011/48) 

Om skollokaler får Läraskolan och 
Potentia Education, Nina Lagh (M) 
och Karl-Hemik Nmming (M) 
(2011/62) 

Motion om den papperslösa 
politikerorgmlisationen, 
motionär: NilS-Åke Mår
heden (M) (2011/177) 

Om offentlig motionsredo
visning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Anders Nil
fjord (FP) (2011/181) 

Bildnings-
nänl11d 
Miljö- och 

2010-03-01 tekniknänl11d 

KOnl111Un-
2010-06-14 styrelsen 

Miljö- och 
2011-04-26 tekniknänmd 

Kommun-
2011-04-26 styrelsen 

KOIllil1Un-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

för återredovisning 
till ksau 

2012-10-09 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-05-08 
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C HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . T 

Datum 
KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 KS 2011/42 

Om nänmders och styrelsers 
ärendeinnehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil- Kommun-
fjord (FP) (20111180) 2011-11-07 styrelsen 2012-10-09 

Om kOlllinunens långsiktiga 
ekonomi, motionärer: Carina 
Lund (M) och Lenmni Konnnun-
Carlsson (M) (20111183) 2011-11-07 styrelsen 2012-08-21 

Om sanm1anträden kvällstid, 
motionärer: Karl-Henrik 
Naill1ing (M) och Carina Kommun-
Lund (M) (2011/196) 2011-12-19 styrelsen 2012-10-09 

Om snabbrappOli från 
saIlli11anträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett format som klarar 
kOlllinunens hemsidas talsyntes, 
för att göra tillgängligt även för 
synsvaga, motionär: Tomas KO!11l11Ul1 -
Alm (FP) (20111201) 2011-12-19 styrelsen 2012-10-09 

Om fOlilöpaI1de elevhälsa 
till kommunens alla barn och 
ungdomar, motionär: Tomas Skol-
Alm (FP) (20111201) 2011-12-19 nätlli1den 2012-10-09 

Om inrättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Henrik Konunun-
NaIming (M) (20111204) 2011-12-19 styrelsen 2012-09-09 

Om uppföljning och Demokrati-
effektivisering av konm1Un- beredningen 
fullmäktiges sanm1aI1träden, kOlllinun-
motionär: Nihad Hodzic (C) 2012-02-27 styrelsen 2012-09-09 

Om fler ungdomar i jobb, Konunun-
motionär: Tomas Alm (FP) 2012-02-27 styrelsen 2012-09·09 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 KS 2011/42 

Om inrättande av E-t j änst 
f6r enklare bygglovshand
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Skiöld (FP) 2012-02-27 

Om ökad vistelsetid i fOrskolan 
f6r bam till föräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 2012-04-23 

Om f6rslag om att erbjuda 
utbildning till äldre inom området 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012(47) 2012-04-23 

Medborgarförslag: Fullmäktige: 
behandlad 

Om att Canadagässenutgör en 
sanitär olägenhet samt förslag 
om ökad avskjutning, 
(dnr 2009/65) 2009-06-15 

Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande 
av orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken 
(2009/83) 2009-09-28 

Om utomhusscen, cafe 
samlingsplats, (2010/103) 2010-11-15 

Om "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring fÖ1'1lyelse-
bar energi och energisparande 
(2011116) 2011-02-27 

Miljö- och 
teknik
nämnden 

Skol
nfumlden 

Bildnings
nänmden 

Remitterad till: 

Miljö- och 
tekniknänmd 

Miljö- och 
tekniknfulmd 

Miljö- och 
tekniknämnd 

Milj ö-
och teknik 
nämnd 

2012-.09-09 

20l2-11-l3 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-10-09 

2012-05-08 

2012-11-l3 
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C HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

Om att i närradion sänder dels in-
formation inför och efter 
fullmäktiges srumnanträden och 
dels kOlmnuninfOlmation m.m. 
inIör veckosluten. 
(2011151) 

Om strruldskyddsinventering 
(20ll/55) 

Om byggpolicy för passivhus-
standru'd vid nyproduktion 
(2011/139) 

Om ändring av socialnällUldens 
delegationsordning (2011/175) 

Om att skapa ett mimlesmärke i 
fonn aven staty med tillhörande 
text/beskrivning (2011/178) 

Om att skapa ett kommun-
övergripande insamlingssystem 
för begagnade kläder (2011/171) 

Om cykelbana med sandhopp, 
Slottsskogen, Skokloster 
(20111182) 

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

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-21 

KS 2011/42 

Demokrati-
20ll-04-26 beredningen 

Miljö- och 
20ll-09-26 tekniknämnden 

Miljö- och 
20ll-09-26 tekniknämnden 

Kommun-
2011-10-07 styrelsen 

Bildnings-
2011-10-07 nä1l11lden 

Miljö- och 
20ll-11-07 teknikllfumlden 

Bildnings-
20ll-ll-07 nällUlden 

Miljö- och 
2011-12-19 tekllikllfumlden 

2012-05-08 

2012-05-08 

2012-11-13 

2012-08.21 

2012-11-13 

2012-08-21 

2012-05-08 

2012-11-13 

Om nytt kösystem till lägenheter KOlmnun-
i Håbohus AB:s bestånd (2011/203) 2011-12-19 styrelsen 2012-ll-13 

Miljö- och Om krunpanj mot nedskräpning 
(2012/7) 2012-02-27 teklllkllänmden 2012-08-21 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

Om insamling och återbruk av 
kläder/textilfibrer (2012/44) 

Om åtgärder för att mäta 
föroreningar i luft och vatten 
från industrier inom 
Västerskogs industriOlmåde 
(2012/47) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-04-29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/42 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknänmden 2012-11-13 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknämnden 2012-11-13 

- Arbetsntskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 92. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar föreliggande sanm1anställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2011/96 

Förslag till detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 och 
Skörby 5:1 - för antagande 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning för be
fintligt stickspår. PIanområdet är beläget i Västerskogs industriområde i 
Bålsta. Området planeras för järnvägstrafik vilket även innefattar byggnader 
och anläggningar som kan behövas, ex magasin och lastanordningar. Ett ge
nomförande av planförslaget överrensstämmer med den fördjupade över
siktsplanens intentioner. 

Detaljplanen har varit ute på samråd från den 20 april till och med den 26 
maj 2011. Detaljplanen har varit utställd från den 30 november 2011 till den 
4 januari 2012. 

Illkonma synpunkter under samrådet och utställningen leder inte till någon 
ändring av planförslaget endast mindre karttekniska ändringar är gjorda. 
Synpunkter som inkonunit berör främst buller. En bullerutredning är gj ord 
som visar på att ljudnivåerna vid den omgivande bebyggelsen kommer att ligga 
under rekommenderade riktlinjer för buller. Bullerplank får enligt planen upp
föras på kvartersmark. Närheten till bostadsOlmådena ställer krav på att 
verksamhetema inte är störande. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad mars 2011 
Planbeskrivning, daterad mars 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad mars 2011 
Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2010-09-17 
Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning, daterad 2010-08-25 
Sanrrådsredogörelse och yttranden, daterad augusti 2011 
Utlåtande, daterat april 2 012 
Bullerutredning, daterad 2010-08-30 
Tjänsteskrivelse 2012-04-18. 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 81. 

Utskottet tillstyrker ett antagande av planförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 
och Skörby 5:1, enligt 5 kap 29 § i plan- och bygglagen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 115 

Förslag till upphandlingspolicy 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

KS 2012/45 

Upphandlingspolicy anger mål för Håbo kOlllillnns inköp och är hnvuddo
knmentet för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i kommu
nen. 

Dokumentet bör kompletteras med lämpliga riktlinjer för att policyns imikt
ning ska kUlllia följas i alla verksanmeter. 

En tidigare upphandlingspolicy från 2009, som till stor del byggde på rikt
linjer från 2005, behövde ersättas med ny policy för att bättre spegla kom
munens övergripande mål. 

Nytt i den föreslagna policyn, jämfört med den tidigare policyn från 2009, 
är små och medelstora företagens möjlighet till att länma anbud till kommu
nen har poängterats. Etiska krav i upphandling är upptagna i policyn. Miljö
krav, om det är lämpligt att följa Miljöstymingsrådets rekommendationer, 
följer väl kOlllinunens övergripande mål. Kmv om obligatorisk dokumenta
tion av direktupphandling av lågt värde har sänkts till ett prisbasbelopp, vil
ket är 44 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
Förslag till upphandlingspolicy 
Tjänsteskrivelse 2012-04-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 83. 

Utskottet tillstyrker förslaget till ny policy. 

KOlllillunstvrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar att det till den nya policyns avsnitt om "Över
gripande mål" ska fogas "klimatsmalt". Detta med hänvisning till att be
greppet återfilllis i gällande policy från åt 2009. 

Ordföranden hänvisar till att i förslag till ny policy, ska Miljöstyrningsver
kets verktyg vara vägledande för att uppnå miljömål vid upphandlingar. I 
dessa kriterier bedöms betydelsen av begreppet "klimatsmart" , att ingå. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast utskottets förslag till beslut föreligger 
tillsrnllillans med Ghaemis (MP) tilläggsförslag om införandet av begreppet 
"klimatsmart" . Därefter prövas utskottets förslag till beslut och ordföranden 
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rnl ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 115 KS 2012/45 

konstaterar att styrelsen beslutar i enlighet med detta. Därefter prövas Gha
emis (MP) tilläggsyrkande och ordföranden finner att styrelsen avslår detta. 

Emot beslutat reserverar sig Christian Ghaemi (MP) till förmån för eget yr
kande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta ny upphandlingspolicy daterad 2012-04-18 
(KS 2012.1298). Tidigare beslutad policy npphör dänned att gälla. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-05-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 116 

Tillönskan om en trevlig sommar 

Ordföranden tillönskar samtliga ledamöter och ersättare en trevlig och solig 
sommar. 
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