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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-09-03 

2012-09-03, kl. 13.00 - 17.50, Övergranssalen, k0111111unhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör § 117, §§ 121-125, §§ 132-133, § 138, 
§§ 140-141, Werner Schubeli (S) tjänstgör för Fredrik Anderstedt (S) 
§ 119, § 123, §§ 126-131, §§ 134-137, § 139, §§ 142-152 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sju11l1e Green (Båp), frånvarande, Marie Nordberg (MP) tjänstgör 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
Tomas Alm (FP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör, ej §§ 117-118, §§ 120-121, §§ 124-125, 
Werner Schubeli (S) tjänstgör §§ 117-118, §§ 120-121, §§ 124-125 

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

Per Kjellander, k0111mundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Fredrik Holmgren, planerare, § 122, § 138 
Anna Nilsson, planarkitekt, § 127, § 129, § 150 
Clas Ljungberg, utvecklingschef, § 126, §§ 127-129, § ISO 
Hans Nordstedt, k0111111unsekreterare 

Mats Norrbrand, vd Håbohus AB, § 123 
Björn Fredriksson (M), vice ordförande Håbohus AB, § 123 
Eva Rådmark-Herrder, infol1nationschef, Citybanan/Trafikverket, § 122 
Meta Moberg, infol1nationsstrateg, Mälardalsbanan/Trafikverket, § 122 

Fred Rydberg (KD) och Christian Ghae111i (MP) 

2012-09-12, k0111111unkansliet, k0111111unhuset, Bålsta 

§§ 117-154 
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HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

I n nehållsfö rteckn ing 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

Godkännande av dagordningen 

Infonnationer från konnnnnstyre1sens ordfårande 

Information om konullUllens ekonomi 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inkonma handlingar till konmmnstyrelsens sannnanträde 

Information om byggandet av Citybanan och utbyggnaden av Norra Mä1m"dalsbanan 

Inbjudan till fåreträdare för Håbohus AB , att informera om beslutad resa till USA 

Eventuellt deltaga!1de i ett demokratiprojekt anordnat av Intemationellt Centrum För De
mokrati, ICLD" 

Redovisning av protokoll dels från styrelsen för Håbohus AB och dels från Håbo Mark
nads AB 

Prioriteringslista för planläggning 

Begäran om ändring av detaljplan får Krägga 1 :217, del av 1 :211, konferensändmllål - be
slut om pla!1uppdrag 

Redovisning av uppgörelse med exploatören av Skokloster Udde, etapp 1 med anledning 
av upphävt fullmäktigebeslut om detaljplan för samma område inom Skokloster 

Ändring av detaljplan för Väppeby 7:218, Trygghetsboende Dalaängen - Beslut om mlta
ga!1de 

Beslut om yttra!1de till Länsstyrelsen i Uppsala län med begärml om förordnmlde av bor
gerlig vigselförrättare 

Beslut om en översyn av verksanlheten inom Bålstapolmna 

Beslut om godkämlande av årsredovisning får år 2011 för Stiftelsen Socialsamfond 

Beslut om godkä!mande av årsredovisning för år 20 Il - Stiftelsen Skolsamfond 

Förslag till organisation för handläggning av verksamheten "Finskt förvaltningsområde" 

Beslut om ändring och komplettering av kommunstyrelsens delegationsordning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

§ 136 

§ 137 

§ 138 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 

Beslut om plan för intem kontroll åT 2012 

Redovisning av synpunkter från medborgardialogen - planeringen av Gröna DalenomTå
det, Bålsta tätOIi 

Beslut om yttrande över Regional utvecklingsstrategi, utformat av Regionförbundet Upp
sala län 

Avsiktsförklaring för att skapa fler bostäder i Uppsala län 

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Uppsala län för verk
samhetsåret 20 Il 

Redovisning av beredd motion om kOlllil1unens långsiktiga ekonomi, motionärer: Carina 
Lund (M) och Lennmi Carlsson (M) 

Redovisning av beredd motion om användning av "grön" asfalt för beläggning av gator 
med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Redovisning av beredd motion om fOlilöpande elevhälsa till kommunens alla bam och 
ungdomar, motionär;: Tomas Alm (FP) 

Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler till Läraskolan och Potentia 
Education, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Hemik Nanning (M) 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd mot nedskräpning 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter Snäppvägen, 
Bålsta tätOIi, flyttas 

Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kommunövergripande insam
lingssystem för begagnade kläder 

Förslag om upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksarnhetsOlmåde för kommunalt VA 

Förslag om ändring av ordningsföreskrift gällande område för förbud mot fÖliäring av al
kohol på allmän plats 

Förslag till detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Baldersvägen, Bålsta tätOIi, för antagande 

Förslag till projektplan för arbetet med Vision för Håbo kommun samt beslut om till
sättande aven tillfållig beredning 

Förslag om antagande av dagvattenpolicy 

Tidpunkt för behandling av förslag till investeringsbudget för år 2013 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

§ 154 Färslag om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anledning av tillkommande 
"Finskt förvaltningsområde" med mera 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 117 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

Ordföranden föreslår att utsänd och tidigare kompletterad ärendelista kom
pletteras enligt följande: 

Ärende om en avsiktsförklaring gällande bostadsbyggande/bostadspolitik 

Ärendet om "Finskt förvaltningsOlmåde" föreslås delas upp dels i förslag 
om ändring i styrelsens reglemente dels i förslag om komplettering av sty
relsens delegationsordning samt dels i förslag om att utse ordförande i pro
jektets sanrrådsgrupp. 

Beslutsunderlag 
- Utsänt underlag till dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkälma utsänd dagordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_2545 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 118 KS 2012/5 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande 

Sammanfattning 
Ordföranden lämnar följande informationer: 

KonmlUnstyrelsens arbetsntskott planerar att sammanträffa med represen
tanter dels för UL och dels presidiet för kollektivtrafiknämnden den 13 no
vember. Ordföranden föreslår att Lars-Göran Bromander (S), adjungeras till 
utskottet och deltar i mötet 

Kommunens planer för utveckling av Bålsta centrum, projekt Logistik Bål
sta med mera, kOlmner att presenteras i Skokloster 2012-09-06 för inbjudna 
från länets konnnuner, landstiget och länsstyrelsen m.fl. Syftet med arran
gemanget är att knyta kontakter och att sprida information om de båda pro
j ekten. Arrangemanget är årligen återkommande och alternerar mellan lä
nets kOlllinuner. 

Noteras att rekryteringen aven efte!irädare till räddningschefen i kommu
nalförbundet "Räddningstjänsten Enköping-Håbo", pågår för närvarande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner att Lars-Göran Bromander (S) deltar i mötet den 13 
november om kollektivtrafik. 

2. Styrelsen noterar infoDnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2555 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 

Information om kommunens ekonomi 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/5 

Ekonomichefen lämnar följande infoIDlationer: 

Noteras att en återbetalning på 14,3 Mkr av sjukförsäkringsavgiften kOllliner 
att ske. Skatteprognosen för augusti 2012 indikerar plus 2,2 Mkr jämföli 
med motsvarande prognos från mars månad. För perioden 2013-2015 be
döms skatteintäkterna bli något svagare jämföli med bedömningen som re
dovisades i samband med budget för år 2013. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera infoIDlationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2547 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 120 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2012-03-09 - 2012-07-19, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, perioden 2012-05-30 - 2012-07-19. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2012-04-13 - 2012-07-02. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-03-09 - 2012-07-02. 
• Socialförvaltningen, perioden 2012-03-23 - 2012-07-09. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2012-05-08 - 2012-06-29. 

Enskilda beslut 
• Yttrande enligt föreläggande över mål nU111mer P 6285-11, detaljplan för 

Frösundavik, etapp 1, Bålsta tätort, 2012-06-28, kommunstyrelsens 
ordförande. 

• Beslutsdokument om upphandling efter brand på Jnnibackens förskola, 
2012-05-29, k0111mundirektör och kommunalråd. 

• Sammanställning delegeringsordning sonunaren 2012, daterad 2012-06-
20, konunundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschefför skolförvaltningen den 2/7 -15/7 
2012, daterad 2012-06-18, konunundirektör. 

• Förordnande till tf förvaltningschef för skolförvaltningen den 23/7 -
29/7 2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschefför skolförvaltningen den 30/7 2012, 
daterad 2012-06-18, kom111undirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschefför skolförvaltningen den 31/7 - 5/8 
2012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande till tfförvaltningschef för bildningsförvaltningen den 2/7 -
15/7 samt 23/7 - 5/82012, daterad 2012-06-18, kommundirektör. 

• Förordnande som socialchef under perioden 2/7 - 8/7 2012, daterad 
2012-06-18, kOlllinundirektör. 

• Förordnande som socialchef under perioden 9/7 - 3/82012, daterad 
2012-06-18, kOlllinundirektör. 

• Förordnande som kommundirektör under perioden 25/6 - 1/7 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

• Förordnande som kOnllnWldirektör under perioden 2/7 - 4/7 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

• Förordnande som kOlllinundirektör under perioden 16/7 - 22/7 2012, 
daterad 2012-06-19, konunundirektör. 

• Förordnande som kommundirektör under perioden 23/7 - 12/8 2012, 
daterad 2012-06-19, kommundirektör. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2548 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 120 KS 2012/6 

• Ställföreträdande förvaltningschef milj ö- och teknikförvaltningen under 
förvaltningschefs ledighet, gäller perioden 9/7 - 8/8 2012, daterad 2012-
06-13, kommundirektör. 

• Ansökan om yttrande från Polismyndigheten i Uppsala län angående 
ansökan om anordnande av träningsdag SATS Bålsta, 2012-06-07. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala län angående ansökan om 
visfestival, 2012-06-11. 

• Ansökan om yttrande från Polismyndigheten i Uppsala län angående 
ansökan om midsommarfirande, 2012-06-12. Även tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län, 2012-06-19. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala län angående ansökan om 
höstmarknad, 2012-06-20. 

• Yttrande från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län angående ansökan om skolavslutningsarrangemang, 2012-
05-31. Även ansökan om yttrande från Polismyndigheten Uppsala län 
2012-05-28 samt tillståndsbevis från Polismyndigheten i Uppsala län 
2012-06-01. 

• Yttrande från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län angående anSÖkall om Nationaldagsfirallde, 2012-05-31. 
Även remiss från Polismyndigheten Uppsala län, 2012-05-25. 

• Yttrallde från miljö- och teknikförvaltningen till Polismyndigheten i 
Uppsala län allgående anSÖkall om bamtivoli. Även remiss från 
Polismyndigheten Uppsala län 2012-03-30 samt tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län 2012-04-19. 

• Remiss från Polismyndigheten i Uppsala län angående allsökall om 
valborgsmässofirallde, 2012-04-23. Även yttrande från 
Räddningstjänsten 2012-04-26 Salllt tillståndsbevis från 
Polismyndigheten i Uppsala län, 2012-04-26. 

• Överenskommelse om Nyttjanderätt, avser del av Övergran 6:6,2012-
06-18, hid AV 2012.15. 

• Beslut om omsättning av lån, Kommuninvest, 2012-08-27, 
Ekonomichef. 

Kollektivavtal 
• Lokalt kollektivavtal om BEA, Bilaga 4 till BEA, 2012-05-30. 
• Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -

LOK 12, Bilaga 6 till HÖK 12,2012-05-30. 
• Lokalt kollektivavtal om lön och al1stälhlingsvillkor för personlig 

assistent och anhörigvårdare - PAN 12, Bilaga 3 till PAN 12,2012-05-
30. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2548 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 120 KS 2012/6 

Protokoll 
• Sarmådsmöte får budget inom räddningstjäl1stfårbul1det 2013, 2012-05-

04. 
• Överläggning, 2012-05-04. 
• KomSam protokoll ffi" 47,2012-05-30. 

Beslutsunderlag 
Sammarlställning av arlmälningsärenden, 2012-09-03 

- Tjänsteskrivelse 2012-07-25. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar· at! notera harldlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2548 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in
kommit till kommunen och som kan vara av intresse f6r ledamötema i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sanmlanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som fimls med vid sal111nanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sanllnanställning av anmälnings ärenden, 2012-07-25 

- Tjänsteskrivelse 2012-07-05. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2564 



fTtl W HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 122 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/5 

Information om byggandet av Citybanan och utbyggnaden av 
Norra Mälardalsbanan 

Sammanfattning 
Håbo kommun har genom beslut 2009-11-09, § 98 i kommunfullmäktige 
beslutat att tillsammans med staten och ett antal landsting och kOlmnuner, 
delfinansiera projektet mot bakgmnd av att kommunens innevånare konllner 
att få bättre och snabbare förbindelser till och från Stockholm bland mmat i 
sanlband med arbetsresor. För att tunnelbygget ska få full effekt för en ef
fektivm'e tågtrafik, till och från Stockholm, fodras även en utbyggnad av 
Norra Mälardalsbanan. 

Vid dagens sammanträde infonnerar företrädare dels för Cityba
naruTrafikverket dels för Mälardalsbmlan om påböljande och plallerade 
byggnationer. 

Projektet med CitytulmeIn är planerat att pågå under perioden 2009-2017. 
Noteras att stora delm' av den ca 6,3 km långa tUlmeln är idag fardigbmten. 
Projektet är kostnadsberäknat till ca 16,8 miljarder kronor. Arbetet fOligår 
enligt plml. 

Utbyggnaden av Mälardalsbanml är plmlerad att ske me!1an Kallhäll och 
Tomteboda. Utbyggnaden omfattar två tillkonllnande spår på sträckml. 
Etapp 1 byggs mellan Barkarby - Kalhäll och berälmas vara färdig år 2016. 
Byggstari för etapp 2 mellan Tomteboda - Kallläll, beräknas påböljas år 
2020 men kan konnna igång tidigare. Projektet är kostnadsberäknat till totalt 
11 milj arder koronor. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att dels notera informationen samt dels notera att möj
lighet föreligger att företrädare för de båda projekten kan medverka i 
sarnband med informationsinsatser, riktade till konllnunens ilmevånare. 

Beslutsexpediering 
Konununkansliets planerare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_2566 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 KS 2012/5 

Inbjudan till företrädare för Håbohus AB , att informera om be
slutad resa till USA 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott inbjöd 2012-08-21, § 95, vd, styrelsens 
ordförande samt styrelsens vice ordforande, Håbohus AB, för att infol1nera 
om beslutat deltagande i en stndieresa till Mi11l1eapolis i USA. 

Målsättningen med deltagandet är studier av goda exempel på integrering 
inom bostadsmarknaden av nyanlända från Afrika. Besöket forväntas ge in
sikter i hur integrationen av nyanlända kvotflyktingar i Bålsta, kan förbätt
ras. Deltagandet motiveras utifrån att kommunfullmäktige beslutat om mot
tagande av ett antal flyktingar och andra hjälpbehövande. 

Deltagandet har bland anllat medföli viss debatt. 

Resan anordnas av SABO. 

KonununstyreIsens hantering av ärendet: 

I samband med att vd, styrelsens ordforande samt vice ordforande, informe
rar om syfte med resan, noteras bland ill1l1at att deltagandet i resan besluta
des av vd, efter smmåd med ordförmlde och vice ordförande. Syftet med 
deltagillldet är att, utifrån bolagets ägm"direktiv, ta del av goda exempel på 
åtgärder som kan underlätta anpassningen till boendet i bolagets lägenheter 
for de till kommunen kommande flyktingar. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 95. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera infol1nationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2568 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 124 KS 2012/81 

Eventuellt deltagande i ett demokratiprojekt anordnat av Interna
tionellt Centrum För Demokrati, ICLD. 

Sammanfattning 
ICLD arbetar för att främja lokal demokrati i de utvecklingsländer som in
går i Sidas prioriterade samarbetsländer. Detta görs genom att använda och 
bygga vidare på erfarenheter och kunskaper hos svenska kommuner och re
gioner och den forskning och kunskapsutveckling som rör lokal demokrati 
och lokalt självstyre i ett intemationellt perspektiv. 

Grundläggande för ICLD är att samverka med befintliga institutioner och 
myndigheter och att inte bygga parallella verksamheter. 

Regionf6rbnndet Uppsala Län, ställer sig positiv till verksamheten inom 
ICDL. 

En studie- och kontaktresa anordnas av ICLD under september månad till 
Indien och Håbo kommun har möjlighet att skicka två deltagare, företrädes
vis en politiker och en tjänsteman. Syftet med resan är att undersöka möjlig
heten till ett utvecklingssamarbete med en indiska konmmn med en inledan
de inriktning mot demokratifrågor. Kostnader för resa och uppehälle, bekos
tas av ICDL. Kommunen ikläder sig inga förpliktelser med ett deltagande i 
resan. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsens, utan eget förslag. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 97. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Efter det att ärendet föredragits av kommundirektören samt diskuterats inom 
styrelsen, konstateras att Håbo konnllun inte ska ta del av erbjudandet från 
ICDL. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att inte ta del av erbjudandet från ICDL, om att delta i 
ett demokratiprojekt i Indien. 

Beslutsexpediering 
Konllllundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2570 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 125 KS 2012/3 

Redovisning av protokoll dels från styrelsen för Håbohus AB 
2012-05-24, bolagsstämman 2012-04-11 och dels från styrelsen 
för Håbo Marknads AB 2012-06-12 

Sammanfattning 
Föreligger protokoll från följande styrelsesammanträden: 

Styrelsen för Håbohus AB, 2012-05-24 
Bolagsstämma för Håbohus AB, 2012-04-11 
Styrelsen för Håbo Marknads AB, 2012-06-12. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll från styrelsesammanträdet 2012-05-24 - Håbohus AB 
- Protokoll från bolagsstännnan 2012-04-11- Håbohus AB 
- Protokoll från styrelsesatmnanträdet 2012-06-12 - Håbo Marknads AB 
- Tjänsteskrivelse 2012-07-04 
- Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 106. 

Utskottet föreslår att styrelsen noterar protokollen som delgivna. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera protokollen som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESll'RKNING Nr 2012.2550 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 126 KS 2010/87 

Redovisning av prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för kommnnsty
relsen. Motsvarande redovisning skedde senast 2012-04-10 till kommnnsty
relsen. 

Detaljplan för Skokloster udde 2 samt detaljplan för Gransätervägen flyttas 
tiII "Väntande planer". Tillägg till detaljplan för Krägga 1 :217 del av 1 :211 
läggs också till "Väntande planer". Detaljplanen för Stickspåret tas bort från 
listan då den blivit antagen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning daterad 2012-07-10 
Tjänsteskrivelse 2012-07-10. 
Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 107. 

Styrelsens behandling av ärendet: 

Utskottet föreslår att planen för Gröna Dalen ska ingå i "Aktiva planer". 

Styrelsen noterar vissa tex\iusteringar i planavdelningens tjänsteskrivelse. 
Ändringmua redovisas endast i detta protokollsutdrag, Gmf ksau 
§ 107/2012). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för detaljplaner daterad 
2012-07-10, reviderad dels 2012-08-21 och dels 2012-09-03, ilmebä
rande följande förändringar jämfört med föregående redovisning: De
taljplan för Skokloster ndde 2 samt detaljplan för Gransätervägen flyttas 
till "Väntande planer". Tillägg till detaljplan för Krägga 1 :217 del av 
1 :211 läggs också till "Väntande planer". Detaljplmlen för Stickspåret 
tas bOli fl'ån listan då den blivit antagen i kOllmlUnfnllmäktige samt att 
planen för Gröna Dalen ska ingå bland "Aktiva planer". 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2551 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 127 KS 2012/66 

Begäran om ändring av detaljplan för Krägga 1 :217, del av 
1 :211, konferensändamål - beslut om planuppdrag 

Sammanfattning 
Krägga Properties AB fastighetsägare till Krägga helTgård har ansökt om en 
planändring av befintlig detaljplan i syfte att flytta en befintlig byggrätt för 
konferensändamål. 

Gällande detaljplan tillåter en byggrätt för konferensändamål i en våning ca 
15 meter öster om Mälarens strand. Ansökan avser att flytta byggrätten till 
ca 80 meter öster om Mälarens strand samt uppförande aven byggnad i två 
våningar istället för en våning, dock med sanllna byggrätt som nu gällande 
detaljplan. Syftet med planändringen är att förbättra tillgängligheten till Mä
laren och strandområdet. 

Detaljplaneotmådet ligger i anslntning till JZrägga helTgård. Planområdet 
består delvis av obebyggd mark som Krägga Properties önskar bygga på. 

Gällande detaljplan är detaljplan för Krägga I :217 del av 1:211 val1l11aga 
kraft 2008-04-03 och har 10 års genomförandetid. Detaljplanen tillåter 
markal1Vändningen natm, bostäder i en till två våningar samt byggnad för 
konferensändamål i en våning. 

PlallUppdraget omfattal· en minch·e ändring av befintlig detaljplall. PIanav
delningen bedömer att flytten av byggrätten längre bort från strandotmådet 
samt en byggnad i två våningal· istället för en våning inte kotmner att påver
ka landskapsbilden eller kultmmiljön negativt. Plallavdehlingens förslag till 
beslut är att bevilj a planuppdrag. 

Ändringen av detaljplanen är mindre och föreslås handläggas med enkelt 
planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan. Detaljplanen finansie
ras av beställaren. Beräknad ungefårlig tidpunkt för antagande är hösten 
2013. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6 600 kr enligt konllnunens fastställda 
taxa. 

Beslutsunderlag 
Ansökall inkonllnen 2012-05-30 
Karta över föreslaget planområde, daterad 2012-07-03 
Utdrag m gällande detaljplan, laga kraft 2008-04-03 
Tjänsteskrivelse 2012-04-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § III. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2577 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 127 KS 2012/66 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag om att ett förslag till ändring av 
planen i enlighet med sökandens begäran, ska redovisas. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till planavdelningen att redovisa förslag till planänd
ring Krägga 1 :217, del av 1 :211 med anledning av aktuell ansökan. 

2. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2577 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 128 KS 2012/54 

Redovisning av uppgörelse med exploatören av Skokloster 
Udde, etapp 1 med anledning av upphävt fullmäktigebeslut om 
detaljplan för samma område inom Sko kloster 

Sammanfattning 
Regeringen upphävde 2012-03-15 kommunfullmäktiges beslut om att anta 
detaljplanen för Skokloster Udde, etapp 1. 

Med anledning av detta beslöt konunnnstyrelsen 2012-05-21 följande: 

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 planområdet. 

3. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att godkfuma en 
lämplig uppgörelse för den uppkomna situationen, med aktuell exploa
tör. 

Beslutsunderlag 
Kon1111unstyrelsens beslut 2012-05-21, § 96 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets behandling av ärendet 2012-08-21, § 112. 

Utskottet överlänulffi' ärendet till styrelsen för information. 

Kommunstyrelsens behandling av fu'endet: 

Till styrelsen redovisas sanmm information som redovisades till utskottet 
2012-08-21, § 112, nämligen följande: Med anledning av den uppkomna si
tuationen kommer bland ammt de ekonomiska mellmthavffildena mellan 
kommunen och exploatören, att regleras i enlighet med gällande avtal mel
lffil paliema. Ett nytt intentionsavtal och ett nytt plffi1avtal med sanuna ex
ploatör, fu' under utfomming och kommer preliminfui att redovisas till 
kommunstyrelsen preliminfui i sambffild med sannnanträdet, 2012-10-22. 

Noteras tidigare beslut av styrelsen 2012-05-21, § 96, om uppdrag till kom
munstyrelsens ordförande att godkänna en lämplig uppgörelse med exploa
tören med anledning av den upphävda plffi1en. Regleringen sker i huvudsak i 
enlighet med ingångna avtal, kopplade till den upphävda planen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2578 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 128 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

KS 2012/54 

1. Styrelsen beslutar att notera infonnationen. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2578 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 129 KS2012/11 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Väppeby 
7:218, trygghetsboende Dalaängen, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Planen antogs ursprungligen av fullmäktige 2005-06-20, § 50. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att bygga servi
ceboende i tre våningar. Gällande detaljplan tillåter endast två våningar. 

Detaljplanen har varit nte på samråd mellan den 26 april 2012 till och med 
den 18 maj 2012. Ett fåtal synpunkter har kommit in. Två synpunkter mot
sätter sig den underliggande detaljplanen som vatm laga kraft 2005. Ingen 
motsätter sig planändringen som sådan. 

Planavdelningen bedömer att en ytterligare våning på den obebyggda delen 
av Dalängen inte kommer att påverka marken, miljön eller latldskapsbilden 
negativt. Planavdelningen ser inga hinder till att anta ändringen, förslag till 
beslnt är att anta ändringen av detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Platlkatia som redovisar ändringen, upprättad februari 2012 
Utlåtatlde, daterat 2012-06-01 samt inkomna yttranden 
Delegationsbeslnt behovsbedönming 
Tjänsteskrivelse 2012-06-01 
Justerad p latlkarta 
Arbetsutskottets förslag till beslnt 2012-08-21, § 110. 

Utskottet tillstyrker föreslagen ändring av platlen och föreslår att ärendet 
handläggs genom enkelt planförfaratlde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar att förslaget imlebär en mindre ändring av planbe
stämmelsema och besintar därmed med hänvisning till kommJ1l1fullmäk
tiges delegation, att atlta planen i enlighet med bestämmelsema i 
5 kap 27 § plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Platlavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.2579 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 130 KS 2012/10 

Beslut om yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran 
om förordnande av borgerlig vigselförrättare 

Länsstyrelsen har tidigare förordnat följande personer inom Håbo kommun 
att vara borgerliga vigsel- och palinerskapsfårrättare: 

Agneta HäggIund (S) 
Bengt Johansson 
Werner Schnbeli (S) 
Ingrid Andersson (S) 
Birgitta Green (Båp) 
Nina Lagh (M). 

Bedöms lämpligt att Karl-Henrik Nanning (M) förordnas till vigsel- och 
partnerskapsförrättare. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 96. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Uppsala län förordnar Karlc 
Henrik N anning (M) som borgerlig vigsel- och partnerskapsförrättare. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2581 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 131 KS 2012/80 

Beslut om en översyn av verksamheten inom Bålstapolarna 

Bålstapolarna är en ungdomsstödjande verksamhet som fUlints inom Håbo 
kommun sedan ett antal år tillbaka. Organisatoriskt tillhör verksarnlleten so
cialnämnden. Fråga har aktualiserats om att göra en översyn av verksarnlle
ten med målsättning att den ska utvecklas. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 94. 

Utskottet tillstyrker att en översyn görs. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att uppdra till lednings gruppen att genomfåra en över
syn av verksarnlleten inom Bålstapolarna med bland annat målsättningen 
att delila ska utvecklas. 

2. Styrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att redovisa en tidsplan 
för arbetet med översynen. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektören 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING Nr2012.2583 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 132 KS 2009/60 

Beslut om godkännande av årsredovisning för år 2011 för Stif
telsen Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnärmldens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kOlmnande år. Disponibel 
avkastning skall anvfuldas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
komlllun. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2011 
Tjfulsteskrivelse 2012-05-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 100. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar godkärma årsredovisningen för Stiftelsen Socialsam
fond, verksamhetsåret 2011. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2587 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 133 KS 2009/59 

Beslut om godkännande av årsredovisning för år 2011 - Stiftel
sen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
10 % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnänmdens förslag. Utdelning skall 
användas till fönnån för elever i kommunens grundskola, gYlllilasieskola el
ler skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
fullile, god kamratanda eller berömvfu'd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller alman kul
turell verksalnbet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

• stipendium for fortsatt utbildning, hj älp åt elev for studier eller for stu-
dieresa inom- eller utomlands, 

• studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksalnhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller almat for eleverna gemensalnt fuldanlål. 

Konnnunstyrelsen handhar fondens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för stiftelsen skolsamfond, år 2011 
- Tjänsteskrivelse 2012-05-22 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 101. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Styrelsen beslutar godkäuna årsredovisningen for Stiftelsen Skolsam
fond, verksanihetsåret 2011. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2588 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 134 KS 2012/77 

Förslag till organisation för handläggning av verksamheten 
"Finskt förvaltningsområde" 

Sammanfattning 
Sedan den l januari 2012 ingår Håbo kommun i det finska förvaltningsom
rådet. Det innebär att Sverigefinländare i kommunen ska stöttas när det gäll
er till exempel möjligheter att kommunicera på finska och att behålla och 
utveckla sin kultur och underlätta inflytandet i frågor som berör dem. Verk
salTl.heten regleras i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets
språk samt i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och mino
ritetsspråk. Statsbidrag utgår för kommunens verksamheter med anledning 
av detta. 

Verksamheten har inledningsvis förlagts till kommunstyrelsens förvaltning. 
En projektledare är anställd. Förvaltningen bedömer det som lämpligt att 
kommunstyrelsens även fortsättningsvis ansvarar för verksamheten. 

Konnnnnkansliet har till arbetsutskottet redovisat förslag till organisation 
med mera. Efter överväganden bedömer förvaltningen att det är lämpligare 
att ärendet delas upp dels i ett förslag om komplettering av styrelsens reg
lemente, där fullmäktige ger styrelsen ansvar för verksamheten, och dels 
som en följd av detta, en komplettering av styrelsens delegationsordning, 
med ansvarsfördelning för utbetalningar från statsbidraget. 

Det redovisade ersätter dfumed den av arbetsutskottets förslagna beslutsord
ningen med undantag för att styrelsen föreslås utse en ordförande i projek
tets samrådgrupp. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 103. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner att ärendet hanteras i enlighet med förvaltningens 
förslag om att dela upp ärendets förslag i tre beslut. 

2. Styrelsen beslutar att konnnunstyrelsens ordförande ska vara ordföran
de i samrådsgruppen för "Finskt förvaltningsOlmåde". 

Beslutsexpediering 
Projektledare för "Finskt förvaltningsområde" 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2590 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 135 KS 2009/56 

Beslut om ändring och komplettering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

KOlllillunstyrelsens nuvarande delegations ordning fastställdes senast av 
styrelsen 2012-03-05, § 35. 

Föreligger förslag till ändring i delegationsordningen genom att 
kOlllillundirektören föreslås ersätta utvecklingschefen under punkten 
"Upplåtelse av korhmunens mark". Kommundirektören har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten. 

Föreligger förslag till komplettering av delegationsordningen genom att 
utanordnande av medel ur statsbidrag enligt förordningen (2009: 1299) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk, delegeras till kommundirektören 
för summor överstigande 25 th och till proj ektledaren för sUlllmor upp till 
och med 25 th. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 35 
Förslag till justerad delegationsordning, 2012-08-31 (KS llid nr 
2012.2537) 
Tjänsteshivelse 2012-08-08 
Arbetsutskottets f6rslag till beslut 2012-08-21, § 103 
Tjänsteshivelse 2012-08-31. 

Kommunstyrelsens beslut 

I. Styrelsen beslutar att anta f6rslag till delegationsordning daterat 
2012-08-31, att gälla från och med 2012-09-17 och tillsvidare. Däl1l1ed 
ersätter dem18 delegationsordlling tidigare gällande ordning som däl111ed 
upphör att gälla. 

Beslutsexpediering 
Proj ektledare "Finskt förvaItningsOlmåde" (kopia av beslut samt kopia av 
delegationsordningen) 
Kommundirektör (kopia av beslnt samt kopia av delegationsordningen) 
Ekonomichef (kopia av beslnt samt kopia av delegationsordningen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_2593 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 136 KS 2012/76 

Beslut om plan för intern kontroll år 2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2006 ett reglemente för nämn
demas arbete med intem kontroll. Nämnderna ska enligt reglementet ha en 
särskild plan för intern kontroll. Denna ska iImehålla en plan för granskning 
av olika verksanmetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlig
hetsbedömning. Detta innebär att områdena prioriteras utifrån hur stor san
nolikhet det är att något går fel samt hur omfattande konsekvenser detta 
skulle få för verksamheten. 

Under 2011 och våren 2012 har ett k0111111unövergripande arbete pågått för 
att föra in intern kontroll som en del avelmeternas arbete med verksamhets
planering. En riskanalys har genomfölis på de mål och aktiviteter som för
valtningen planerar under 2012 och kontrollmoment har tagits fram i sam
band med verksamhetsplaneringen. Ett urval av de kontroller som planeras 
under året har smmnanställts i konnnunstyrelsens plan för intern kontroll. 

Resultatet av kontrollerna kmmner att åtelTappmieras vid årsbokslut för 
2012. En uppföljning konnner även att ske i smnbmld med delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
Plan för granskniIlgsm1ll"åden 2012, hid 2012.2349,2012-07-23 
Tjänsteskrivelse 2012-07-23 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 105. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner plml för granskningsmmåden år 2012. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingsstrateg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2594 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 137 KS 2011/90 

Redovisning av synpunkter från medborgardialogen - plane
ringen av Gröna Dalenområdet, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Föreligger en satmnanställning över inkonma synpunkter och förslag från 
allmänheten med atlledning av pågående platlering av Olmådet. 

Av sammanställningen framgår blatld almat förslag om att inom Olmådet 
ordna klassisk parkmiljö med vattenspegel, vattenkonst, broat· och trevlig 
belysning, vattenkatlal ned till viken, gång- och cykelvägar med mera. 

Beslutsunderlag 
Sammatlställning 2012-05-04 
Tjänsteskrivelse 2012-07-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 102. 

Utskottet föreslår att redovisningen ska noteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutat· att notera sanunatlställningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2598 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 138 KS 2012/78 

Beslut om yttrande över Regional utvecklingsstrategi, utformat 
av Regionförbundet Uppsala län 

Sammanfattning 
Regionförbundet Uppsala län har inkommit med förslag till en regionalnt
vecklingsstrategi för Uppsala län Uppländsk Drivkraft 3.0 (RUS). Håbo 
kommun har länmats tillfålle att yttra sig om förslaget till och med 17 sep
tember 2012. 

Håbo kommun har tillsatt en mindre t j änstemmmagrupp som utifrån sina re
spektive perspektiv har yttrat sig om förslag på RUS. Synpunkterna har 
sammanställts och ligger till grund för kommunstyrelsens remissyttrande. 

Beslutsunderlag 
Uppländsk drivkraft 3.0 - Regional utvecklingsstrategi 
Uppländsk drivkraft 3.0 - Beskrivning av föreslagna mål 
Uppländsk drivkraft 3.0 - Missiv (2012.1532) 
Förslag till remissyttrande gällande regional utvecklingsstrategi 2012-
07-02, hid ffi' 2012.2148 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 104. 

I samband med utskottets behandling av ärendet noterades vissa justeringar 
av förslaget. Dessa justeringm' är genomförda i det förslag till yttrande som 
redovisas vid dagens styrelsesammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens beslutm' att anta det vid dagens sammanträde redovisade re
missyttrandet. Håbo kommun ser yttrandet som en ambition, vid sidml 
om de av fullmäktige fastställda målen. 

Beslutsexpediering 
Planerare för vidarebefordran till regionförbundet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2603 



rnl ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 139 KS 2012/83 

Avsiktsförklaring för att skapa fler bostäder i Uppsala län 

Landshövdingen i Uppsala län föreslår att länets kommuner uttalar ett stöd 
för följande punkter med syfte att skapa fler bostäder i länet under den 
kommande femårsperioden: 

1. För att åstadkOlllilla balans i efterfrågan måste det under den närmaste 
femårsperioden byggas 25 000 nya bostäder i Uppsala län. 

2 För att åstadkOlllilla detta åtar sig kOlllillunerna i Uppsala län att: 

a. säkerställa en mark-och planberedskap som svarar mot målet 

b. samordna bostadsplaneringen på ett tydligt sätt med inD:astruktur- och 
trafikplaneringen samt att samverka över kOJ.1ll11Ungränserna 

c. ha aktuella riktlinjer för bostadsförsöljning enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjning (2000:13 3). Riktlinjerna ska utgöra underlag vid 
planläggning enligt PBL (2010:900) samt andra beslut som är strategiska för 
kommunens utveckling. Riktlinj erna ska även ge inf0l11lation till andra 
aktörer om kommunens tilltänkta boendeutveckling 

d. medverka till att få till stånd olika typer av flyttkedjor i de befintliga 
bostadsbestånden 

e. använda markanvisningsinstrumentet för att pressa kostnader och gym1a 
producenter som är villiga att producera de bostäder som efterfrågas 

f. vid val av byggherre skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer. 

3 .Kommunerna åtar sig också att inom ramen för bostadsplaneringen öka 
utbudet av studentbostäder. 

4 . Länsstyrelsen åtar sig att följa upp och uppmärksamma konnllunerna på 
eventuella behov av samordning kring boendefrågor och verka för att sådan 
regional samordning konllller till stånd. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från länsstyrelsen, 2012-08-31. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att punkt tre i skrivelsen, kompletteras och därn1ed får följande 
lydelse: "Kommunerna åtar sig också att inom ramen för bostadsplaneringen 
öka utbudet av studentbostäderiungdomsbostäder." 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2639 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 139 KS 2012/83 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att för Håbo kommuns del ställa sig bakom 
skrivelsen och dänlled instämma i de föreslagna åtgärdenm för att skapa 
fler bostäder i länet under den konllllande femårsperioden. 

2. Styrelsen föreslår att skrivelsens punkt 3 kompletteras med 
"ungdomsbostäder" . 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Konllllunkansliets planerare 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2639 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 140 KS 2012/60 

Arsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför
bundet Uppsala län för verksamhetsåret 2011 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kOllU11Uner, landstinget, Arbetsfönnedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2011. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Vi bedömer 
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms ha varit 
tillräcklig. Vi tillstyrker att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet ." 

Beslutsunderlag 
Konmmnfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2011 
Granskningsrapport - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2011 
Tjänsteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsutskotts förslag till beslut 2012-08-21, § 116. 

Utskottet tillstyrker godkäll1lande och ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns dels godkfuma förbundets 
ål"sredovisning för år 2011 och dels bevilja styrelsens ledamöter ansvars
frihet för verksamheten under år 2011. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2606 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

Redovisning av beredd motion om kommunens långsiktiga eko
nomi, motionärer: Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M) 

Bakgrund 
Av motionen framgår att Håbo kommun har stora skulder. Med tanke på att 
kommunen bara har 20 000 invånare ilmebär det att skuldsättning per invå
nare är hög. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspartiet i Håbo: 
1. En ordentlig genomlysning av kommunens lånebild skall göras. 
2. Ta reda på när upplåningen började och varför. 
3. Ta reda på hur lånen hanterades och vilka mnOlieringsplaner som 

fmms? 
4. Vad har delila upplåning lett till? 
5. Visa på en plan hur vi skall hantera låneskulden för framtiden. 
6. Fastställa en plan för hur vi skall hm1tera fran1tida investeringar. 
7. Göra en plan för hur vi skall klara finm1sieringen i framtiden." 

Motionssvar 

Vatför har Håbo kommun en hög skuldsättningsgrad? 
Förklaringsfaktorer, historiskt, till kommunens skuldsättning är bl.a. resul
tatutveckling åren 1996-2001, investeringssatsningar inom skolan åren 
1996-2003 och infriande av borgen, år 1996. Dessutom är Håbo den kom
mun som växt mest under de senaste 40 åren och kommunen har under stora 
delar av 2000 talet investerat i nya byggnader om ca 100 förskoleplatser/år. 

I takt med att kommunen växer och konnnunens äldre befolkning ökar har 
det ställt stora krav på konnnunal service och utbyggnad. Investeril1gsbeho
ven de senaste åren har varit stora inom bl.a. äldreomsorgen, LSS
verksamheten (lagen om stöd och service) och inom VA-verksamheten. För 
att finansiera dessa investeringm' har kommunen varit tvungen att uppta nya 
extema lån från kreditinstitutioner. Under år 2011 nettoupplånade kommu
nen 49,0 mkr och under år 2012 uppgår planerad upplåning till ca 106,0 
mkr. 

Investeringama i kommunens fastigheter och anläggningar hm" lett till att 
kOlmnunens bokförda värde för anläggningstillgångar i balansräkningen 
ökat fr'ån ca 300,0 rnkr år 1995 till 794,0 mkr, år 2011. Samtidigt som 
kommunens långfristiga skulder ökat från 145,0 mkr till 481,00 rn1a: år 
2011. 

Ovanstående frågeställningar ilmebär även att en beskrivning måste göras av 
de viktigaste faktorer som påverkat ekonomin under perioden 1996 - 2003. 
Vilket redovisas nedan. 

JUSTERARE ~ 

If I tl<] tf{ I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

Resultat åren 1996-2000 

Under år 1996 skedde en omläggning från ett statsbidragsbaserat system till 
ett system för utjämning av kostnader och intäkter. Detta innebar att kom
munen var tvungen att ställa om och anpassa verksamIleten till den föränd
rade ekonomin. 

F ör år 1997 nettoutbetalade kommunen 25, l mkr till skatteutj ällliungen, vil
ket motsvarade en uttaxering med 1,23 kr per skattekrona. 

Kommunen uppvisade årliga underskott om 30-40 mkr under åren 1996-
200 l, på grund av att kommunen inte kunde anpassade kostnadema till de 
minskade skatteintäkter eller höj a kommunalskatten som behövdes för att 
balansera ekonomin. Se tabellen nedan. 

Resultatutveckling åren 1996-2000 

Ar i Resultat, mkr 
1996 ! -31,8 
1997 - 46,5 
1998 -26,8 
1999 -30,9 
2000 -44,7 
Summa ! - 180,7 

Under perioden 1996-1998 sände Håbo kommun fem skrivelser till inrikes
depmiementet avseende skatteutjämnings systemets negativa effekter fdr 
kOJllillunen. Uppvakning av ministern gjordes också. Håbo kommun erhåll 
inte något utfall i form av lättnader i ut j fumlingssystem eller motsvarande. 

Ar 1999 inlful1l1ades en ansökan om stöd till regeringen, vars bostadsdelega
tion fick uppdrag att handlägga ärendet med kommundelegationen. Ar 200 l 
erhåll kommunen 7,9 mkr från kommundelegationen, som motprestation 
krävde kommundelegation att kommunen kunde uppvisa åtgärder i form av 
minskade kostnader. 

Kombinerat med minskade kostnader och för att komma tillrätta med eko
nomin höjde kommunen utdebitering med l :00 kr per skattekrona år 200 l 
och ytterligare med 0:85 kr per skattekrona år 2003. 

Från och med år 2001 har kommunen uppvisat positiva resultat. 

Investeringar 1996-2003 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2608 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

Samtidigt som kommunen hade problem med att balansera ekonomin till de 
förändrade ekonomiska förutsättningama startades ett omfattande invester
ings-/ombyggnadsprogram för kommunens skolor. 

Ar 1995 fattade kOlmnunfullmäktige ett beslut om Skola 2000- koncept, vil
ket innebar att alla större skolor ska vara ombyggda år 2000. Totalt investe
rades 342 mkr i kommunens skolor under perioden 1996-2003, se tabellen 
nedan. 

Sk J 2000' oa lllvestel'lngar 
Ob;ekt Utfall 1996-2003, tkr 
Gransäterskojan i -46722 
Kvarnbacksskolan . -38798 
Enebyskolan -29232 
Futurumskolgård -3 661 
Gränadalenskola -63 703 
Fridgårdsskolan -73 732 
Västerängsskolan -83202 
Slottsskolan -3 143 
Summa 1 -342193 
Hela lllvestenngssatslllngen lllom skolan lånefinanslerades hll 100 %, VIlket 
också har bidragit till den höga skuldsättning som kommunen har idag. 

Utöver investeringar i kommunens skolor investerades 183 mkr i övriga an
läggningar exempelvis vägar, gator och Vattenanläggningar, Totalt 525,5 
mkr. 

Större infriade borgen under perioden 1996-2003 
Under 1996 begärdes idealbyn i konkms varvid Håbo kommun var 1'VUngen 
att lösa vissa borgensåtagande. Totalt infriades borgen om 54,0 mkr, varvid 
nyupplåning skedde. 

Låneskuld åren 1996-2011 
N edan redovisas hur kommunens skuldsättning ökat mellan åren 1996 fram 
till 2011 och för att kUlll1a dra slutsatser redovisas även investeringsvolym 
och hm stor andel av investeringar är skattefinansierade respektive lånefi
nansierade under perioden 1996-2011. 

JUSTERARE ~ 

11 I +KIa1 I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

Netto 
Nya lån-
Amort. 

1995 -25,1 , 
1996 31,8 ! 

1997 499 i , 
1998 15,0 
1999 56,4 
2000 160,3 
2001 13,5 
2002 6,2 
2003 20,9 
2004 
2005 -15,8 
2006 24,5 i 

2007 -14,4 
2008 -9,1 
2009 -28,3 
2010 -23,0 
2011 48,0 

Analysen ovan visar att konmmnens höga sknldsättningsgrad beror till stor 
på den omfattande investeringsnivå under åren 1996-2011 och de årliga un
derskotten w1der perioden 1996 - 2000 samt de infriade borgensåtagande 
som kommunen hade för idealbyn i Skokloster år 1996. 

Totalt under perioden uppgår lånefinansieringen av kommunens invester
ingar i inventarier och anläggningar till 361,0 mkr eller i genomsnitt till 36,7 
procent, skattefinansieringen av k01llinw1ens investeringar uppgår i genom
snitt till 63,3 procent eller 624,0 mkr. 

Hur skall kommunen hantera låneskulden och framtida investeringar. 
Ytterligare frågeställningar som motionärerna vill ha svar på är hm kommu
nen skall hantera låneskulden och finansieringen av investeringar i framti
den. Nedan fårs ett allmänt resonemang om möjliga altemativ, eftersom det 
krävs politiska avvägningar från de fÖliroendevalda. 

Utmaningar för kommunen 

Håbo kommun är ung och saknar i st011 sett de övervärden på tillgångssidan 
i balansräkningen som många andra konnnunema i Stockholmsområdet 
kU1111at använda för att finansiera sin expansion. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Utgående 
skuld 
31/12, 

144,8 
176,7 
226,6 
241,6 
298,0 
458,3 
471,8 
477,9 
498,8 
498,8 
483,0 
507,5 
493,1 
484,0 
455,7 
432,7 
480,8 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 KS 2011/183 

Den demografiska utvecklingen i kommunen, inklusive ökningen av äldre, 
har ställt stora krav på kOlmnunaI service och utbyggnad. 

Att minska skuldsättningen av ekonomin imlebär för kommunen antingen 
att höja kommunalskatten, att höja avgifterna, att sänka kostnaderna eller en 
kombination av dessa. 

Ett mmat sätt att minska skuldsättningen är hårdare prioritering av de årliga 
investeringsbehoven i framtiden, av de fÖliroende valda, och ett högre re
sultatkrav. De medel som finns till kommunens förfogallde för att alltingen 
mnortera av på skulden eller för att investera i fastigheter och mlläggningar, 
är avskrivningskostnader ca 44,0 mkr (år 2012) och det resultat som kom
munfullmäktige fastställer årligen ca 12,5 mkr (år 2012), det vill säga ca 
56,5 mkr. 

Ett tredje sätt är att kOlllmunfullmäktige styr genom att allge skm"]Ja finallsi
ella mål, exempelvis; 

l. Nyinvesteringar skall finansieras fullt ut med skattemedel 
2. Återbetalning av låneskulden ska ske med xx kronor. 
3. Resnltatet ska uppgå xx procent av skattenettot. 

Utifrån dessa förutsättningar får tjänstemmmaorganisationen m'beta fram 
budgetförslag för nästkommande år till kommunstyrelsen och kOlmnunfull
mäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion om Håbo kOlmnuns långsiktiga ekonomi, motionärer; Cm'ina 
Lund (M) och Lem1mi Carlsson (M) 
Tjänsteskrivelse 2012-07-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 118. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kOml111l11styrelsens yttrande, 
att motionen skall anses besvm·ad. 

JUSTERARE ~ 

if 1)-(101 1 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 142 KS 2012/37 

Redovisning av beredd motion om att använda "grön" asfalt i 
stället för asfalt som är kräver mer energi vid framställning, mo
tionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande:" Vid framställning av asfalt produceras det 
stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet med asfaltsbeläggning 
har milj örisker. "Grön" asfalt, som när den franlställs inte orsakar lika stora 
koldioxidutsläpp, fnms nu att tillgå. "Grön" asfalt är även bättre för arbets
miljön. Flera kommuner runt om i Sverige använder idag grön asfalt för 
dess positiva konsekvenser för miljön och arbetsmiljön. 

Motionäl'ema föreslår att fullmäktige beslutar att möjligheten att i framtiden 
använda "grön" asfalt som beläggning för våra gator, cykel/gångvägar och 
andra ytor undersöks. 

Fullmäktige överlänmade 2012-03-26, § 35, motionen till miljö- och teknik
nämnden, för beredning. 

Av nämndens yttrande framgår bland mmat följande: "De stora aktörema 
inom asfaltsbranschen har tagit frmn egna olika sätt som sänker energiåt
gången vid asfalttillverkningen. Håbo konmmns nuvarande upphandlade 
entreprenör NCC Roads kallm' sin lösning för Green Asphalt. De hm' lyckats 
ta fram en asfalt där temperaturen har sänkts med 40"C och dänned fått en 
energibesparing vid tillverkningen på 30%. Delma asfalt kml bara läggas vid 
konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vara större om man bm'a 
behöver lägga en tunnbeläggning som NCC kallar för Viacogrip. Demla typ 
av asfalt har vi redan testat på några objekt i kommunen (bl.a. Kraftleden 
och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arlanda ska byggas om till som
maren för att kmma leverera Green Asphalt. Green Asphalt kan / bör inte 
läggas för hmld utan ska läggas uteslutmlde med läggm'e för att få ett bra re
sultat. Green Asphalt är något dyrare än vanlig konventionell asfalt men ska 
å andra sidan hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika mycket 
och får en längre hållbarhet." 

Nänmden föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
Kommunfulhnäktiges beslut 2012-03-26, § 35 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2012-05-07, § 48 
Tjänsteskrivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 119. 

JUSTERARE ~ 

f [l(Ja{ [ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2612 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

KOI11I11 U nstyre Isen 

KS § 142 KS 2012/37 

Utskottet tillstyr'ker att motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, 1110t bakgrund om miljö- och tekniknänmdens be
slut om att utreda användning av "grön" asfalt, att motionen bifalls. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 143 KS 2011/201 

Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsa till 
kommunens alla barn och ungdomar, motionär: Tomas Alm (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "God funktion för elevhälsan är 
ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för kommunens alla ele
ver. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett grundläggande och 
viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet förtroende 
med den personal inom elevhälsan, som eleven kommit i kontakt med. 

Om nu eleven byter skola, kanske på grund av otrygghet eller uppfattad så
dan, är byte av elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som han/hon fått vid tidigare besök, om inte elev
hälsan erbjuds alla skolor i kommunen, oavsett huvudmannaskap. Att hålla 
kontakt och relation kvar mellan elevhälsa och elev är en viktig del i elev
hälsans funktion och en tlygghet för eleven. 

Folkpmiiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutm': 

att alla kommnnens elever erbjuds möjlighet till kommunens elevvård. 

att skolförvaltningen ser över hur elevhälsan kml stärkas med hjälp av de 
medel om 250 th/år/heltidstjänst i två år, som regeringen hm' riktat." 

Fullmäktige beslöt 20 11-12-19, § 153, att överlämna motionen till skol
nämnden, för beredning. 

Av skolnämndens beslut framgår bland mmat följande; " I skolförvaltning
ens yttrmlde framgår att förvaltningen för 2012 har sökt statsbidrag för att 
kunna stärka den kommunala elevhälsan. 

I yt1Tandet beshivs bland mmat också varför skolnänmden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskolorna. Skulle rättsläget och/eller andra förutsätt
ningar ändms på området konmler frågml att lyftas till nämnden för ett nytt 
ställningstagande. 

Nämndens beslut 
l. Skolnänmden överlänmar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnänmden uppdrar till skolförvaltningen att under 2012 följa upp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån hav som 
ställs på elevhälsans verksamhet i skollagen, samt att löpande följa upp 
rättsläget på området. 

3. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvm·ad." 

JUSTERARE ~ 

/flIH~ I af 
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Av till nämndens beslut hörande yttrande framgår bland atmat följande sju 
styckevisa utdrag: 

Skolnfullilden beslutade i samband med beslut om internbudget 2011, att 
inte sälj a elevhälsa till friskoloma i kommunen. 

13 kap 27 § konkurrens lagen (2008:579) finns regler om att en kommun 
inte får sälja verksamhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida för
utsättningama för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hfullinar eller 
är ägnat att hfunma, förekomsten eller utvecklingen av sådan konkulTens. 

Skolnfulmden beslutade som nälllilts i samband med intembudget 2011 att 
inte sälja elevhälsa till friskoloma, med hfulvisning till den nya konkurrens
lagen. Vid tillfållet för budgetbeslutet fatms det privata hälsoföretag i områ
det som erbjöd liknande tjfulster, som gjorde att friskoloma kunde köpa in 
verksatnheten från andra företag. Ett exempel på företag S0111 erbjuder dessa 
tjfulster fu· SollentllilahälsatlS systerbolag Skolhälsatl, vilka erbjuder flexibla 
lösningar på skolhälsovård för friskolor. Företaget hat· mångårig erfarenhet 
av verkSatl1heten. Attundallälsan fu· ett atmat exempel S0111 erbjuder tjfulster 
inom elevhälsans Olmåde. 

Skolförvaltningen har llilder perioden 2010-2012 anpassat elevhälsans verk
satnhet till det antal batn och det behov som finns i den konmlUnala verk
satnheten. Friskoloma får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt för 
elevhälsa motsvarande medelkostnaden per kOlllinlli1al elev, så att de har 
möjlighet att köpa in tjänsten från fristående företag. 

I den nya skollagen (2010:800) som bÖljade gälla den 1 jnli 2011,1,5 år ef
ter inträdet av den nya konkurrenslagen, behatldlar man också frågan om 
möjligheten för kommunen att teckna överenskommelser med friskolor om 
överlåtelse av det medicinska ansvaret. Skolförvaltningen kommer att se 
över möjligheten för k0l1111lUnen att sälja elevhälsa till följd av ändringat"11a i 
skollagen och kOllliner att följa utvecklingen vad gäller rättsläget. 

Skolförvaltningen konTIner också under 2012 att följa upp de fristående sko
lornas aktuella 111öjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav som ställs 
på elevhälsans verksamhet i skollagen. Resultatet av uppföljningen kommer 
att återrapporteras till skolnänmden för bedömning och ställningstagande. 

Det är av största vikt att följa utvecklingen på Olmådet gällande friskolomas 
111Öj ligheter att ta del av kOlllillUnens elevhälsa. Om det skulle visa sig att 
rättslägetIförhållandet ändras på Olmådet och om det bedöms s0111möjligt 
för kommunen att erbjuda friskoloma elevhälsa inom ramen för gällande 
författningskrav, !con1l11er frågan att lyftas till skolnämnden för ev. nytt 
ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) 
KOlllinunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 153 
Skolnånmdens yttrande 2012-04-03 
Skolnän1l1dens beslut 2012-05-07, § 37 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 122. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till nämndens ansökan om 
statsbidrag för att förstärka elevhälsovården samt dels till nfullildens 
kommande överväganden om försäljning avelevårdstjänst till friskolor, 
att anse motionen besvarad. 
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Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler till 
Läraskolan och Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nanning (M) 

Av motionen framgår att: "Skolan i Håbo konmmn har under många år varit 
i fokus. Det har inte minst gällt lokaler för såväl kommunal som friskole
verksamhet. Sedan ett antal år tillbaka har två friskolor inrymts i våra kom
munala skolor och det har inte varit helt problemfritt för någon part. Detta 
har till stor del berott på att fokus i mångt och mycket legat på lokaler och 
inte kunskap. Vilket inte varit ok för någon som vill våra elevers bästa. Att 
vi fått två friskolor i kom111unen har dock i allt väsentligt inneburit att vi 
numer pratar mer om kunskap än någonsin. 

Det tycks vara SVåli att få klarhet i hur kommunens befolkningsstatistik ut
vecklas framöver, men i dagsläget har vi balans i skollokaler inom kommu
nen, dessvärre ser det ut som om det kOnllller att bli överskott inom gynma
siet de närmaste åren. Trots detta films det beslut på att Potentia Education 
ska få köpa en konllllunal tomt för att kUlma ytterligare bygga en skola 
dessutom föreslås nu att Läraskolan inte ska ta vara kvar i befintliga lokaler, 
vilket antingen ilmebär att verksamheten hotas eller att vi får ämm en ny 
skola i kommunen. 

Om det byggs två nya skolor i kOnllllUnen kon11ller det att leda till väsentligt 
ökade kostnader för vår kommun då vi inte tar fler elever utan bara fler lo
kaler. Det är verkligt slöseri med skattepengar. 

Utifrån ovanstående och för att säkerställa att Håbo kOlllilluns elevers kun
skaper är i fokus föreslår vi därför att: 

• Håbo konmmn hyr ut en hel kommunal skola under lång tid som Lärasko
lan och Potentia Education kan dela på." 

KOlllilmnfullmäktige överlälllilade 2011-04-26, § 58 motionen till kommun
styrelsen för beredning. Styrelsen beslöt 2011-11-28, § 182, att inhämta ett 
yttrande i ärendet från skolnämnden. 

Av skolnämlldens beslut 2012-05-07, § 36, framgår bland atmat följande 
sal111llatlfattning av förvaltningens utredning: 

"den konllllunala skolatl kOllliller att behöva alla skolplatser i nuvarande 
skolor Ullder perioden 2012-2020 

ett arbete har påbörj ats med att ta fram en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverksamheten i kOlllillUnen 
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en av de friskalar som onmä11lns i motionen har långt framskridna planer på 
en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolförvaltningen att det finns för
utsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvenserna skulle bli för 
omfattande för den kommunala skolan." 

Nämnden överlänma utredningen till styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 58 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 182 
Skolförvaltningens utredning 2012-03-28 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 36 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 123. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Carina Lund (M) får, efter ordförandens godkälmande, följande noterat: 

KOlmnunen bör även fortsättningsvis bevaka frågan om lokallösningar för 
friskoleverksamhet: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till skolnämndens yttrande och ut
redning med motiv för att en upplåtelse av lokaler för externt nyttjande, 
inte är lämplig, att avslå motionen. 
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Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd 
mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarförslaget fi-amgår bland annat följande: "Föreslås att Håbo 
konuuun, genom samverkan med organisationer, företag, banverket, före
ningar, skolor, allmänheten osv, startar en aktion mot skräpet. Syftet med 
kampanjen är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig 
aktivitet för att skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplockardagar. Ren
hållningsföretag kan säkeli aktiv1 bidra med information och stöd. 

Målsättningen med delma kampanj är lägre kostnad för städningen och ett 
positiv1 intryck av Håbo kommun, stÖlTe trivsel och alt Håbo kommun kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengama 
kan användas till bättre ändamål. Lämplig st31i för denna kampanj, under 
miljöveckan 13." 

Kommunfullmäktige överlänmade 2012-02-27, § 3, förslaget till miljö- och 
teknilmämnden, för beredning. 

Av nänmdens beredning fr3111går att förvaltningen årligen genomför en na
turstädningsk31upanj där skolklasser och föreningar amnäler intresse av att 
3llsvara för ett eller flera städOlmåden. De erhåller en liten ersättning för sitt 
arbete. För närvar31lde finns ingen policy för sponsring från företag. En så
dan konu11er att tas fr3111 under år 2012. Då k31l förvaltningen 31-beta mer ak
tiv1 med att söka stöd och samverk31l med företag som är intresserade att på 
något sätt delta i en k31llp311j mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kom
mer i samb31ld med revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräp
ning kan motverkas genom en förändrad attityd. Förvaltningen har tidigare 
bidragit till HÅLL SVERIGE RENT-aktiviteter, men eftersom föreningar i 
kommunen inte al11l1ält sitt intresse för ett deltagande, prioriteras och utökas 
kon1111unens egna naturstädningsk3111p31lj. Förutom detta tas skräp bOli un
der hela året dels genom upptäckt via förvaltningens personal och dels via 
am11älan från allmänheten. 

Nälllilden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kOllliuunfullmäktige 2012-02-27 § 3 
Miljö- och tekniknfullildens beslut 2012-05-07, § 50 
Tjänsteskrivelse 2012-07 -09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 120. 
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Utskottet redovisar två förslag till beslut dels förslaget ska anses besvarat 
och dels ett där förslaget ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konmmnfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till näJmldens målsättning om 
kOlmnande samarbete med olika företag genom sponsring för genomfå
rande av städaktiviteter i enlighet med förslagets andemening, att bifalla 
fårslaget. 

JUSTERARE ~ 
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Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en 
vägbom efter Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas 

Av förslaget framgår önskemål om att vägbommen efter Snäppvägen, flyttas 
till andra sidan vägen. Nuvarande placering medför, enligt förslagsställaren, 
vissa olägenheter bland annat i fonn av sänn·e plogning i anslutning till 
bonnnen, vintertid. 

Fullmäktige överlänll1ade 2012-03-26, § 37, förslaget till milj ö- och teknik
nätllilden, för beredning. 

Av milj ö- och telmiknänll1dens yttrande franlgår följ ande: "Boende på 
Snäppvägen 2-14 vill att vägbOtllinen i anslutning till gång- och cykelvägen 
flyttas. Vägbonnnen sattes upp efter samråd med styrelsen för Samfällig
hetsföreningen Västerängen l, då den nya gång- och cykelvägen längs Dal
vägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på mopeder som 
passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Miljö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordförande i 
Samfällighetsföreningen och konnnit övenens om att flytta vägbonnnen." 

Nänll1den föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Konnnunfullmäktiges beslut 2012-03-26 
Miljö- och tekniknänll1dens yttrande 2012-05-07, § 49 
Tjänsteskrivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 121. 

Utskottet tillstyrker att förslaget ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOtllinunfullmäktiges beslnt 

l. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknämndens be
slut om att vägbonnnen ska flyttas enligt önskemål, att medborgarförsla
get bifalls. 
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Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kom
munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kallaJ till workshop (eller motsva-

. rande) med inbjudna fråll befintliga kläd- och textilbutiker samt arbetslösa 
eller andra intresserade personer som är intresserade av att "stalia eget" och 
presentera ett koncept innefattande orga11iserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventuellt organiseraJ Håbo 
kOlllinun insamlingen initialt. 

Fullmäktige överlälllimde 2011-11-07, § 127, förslaget till miljö- och tek
niknämnden, för beredning. 

Av nämndens yttrande fralngår bland almat följande: "Idag samarbetar 
kommunen med hjälporganisationerna Röda Korset och Brödet och Fiskal'
na, dessa organisationer har insamlingsbehållal'e uppställda på kommunens 
återvinnings central får kläder och textilier. Utöver detta samaJbete så haJ St: 
Erikshjälpen flelialet insamlingsbehållal'e uppställda på olika platser i 
kommunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket är ej antagen ännu, 
men i den nya avfallsplanen konul1er Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier och på så vis minska 
textilavfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplall och 
däri konuner 111all att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplall tas fram får att nå de 
uppsatta målen och riktlinjema. Som en del i åtgärdsplallen kan ett förslag 
vara att man kallaJ till ett möte med intressenter som vill delta. A vfallsav
delningen haJ varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan tänka sig ett 
salnarbete. " 

Nämnden föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
MedborgaJförslag 2011-10-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 127 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-04-24, § 40 
Tjänsteskrivelse 2012-07-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 124. 

JUSTERARE /' 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäk1ige beslutar, mot bakgrund av nämndens redovisning av redan 
pågående insamling av kläder, kommande revidering av kommunens 
avfallsplan samt nämndens eventuellt kommande initiativ for at! upp
muntra återbruk av kläder, at! anse förslaget besvarat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2627 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 148 KS 2012/69 

Förslag om upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsom
råde för kommunalt VA, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Fastighetema Broby 2:5 och 2:6 är belägna söder om Prästberget, Bålsta 
tätOli. Fastigheten Broby 2:6 anslöts till det kommunala vatten- och av
loppsnätet år 1997, via ett avtal. Anledningen till detta var att det då var en 
längre administrativ process för att ta upp en fastighet i verksamhetsområ
det. År 2002 hade även Broby 2:5 bebyggts. Fastigheten anslöts till va-nätet 
utan avtal. I nuläget bedöms att administrativa eller andra hinder mot att fas
tighetema kan upptas i verksamhetsonu·åde. 

Anslutningsavgifter är erlagda för respektive fastighet 

Verksamhetsområde ska vara fastställt till sina gränser. Förslag på nytt 
verksamhetsområde för kommunalt VA för Broby 2:5 & 2:6 föreligger och 
redovisas genom milj ö- tekniknänmdens beslut.. I enlighet med nomlalt för
farande bör beslut om VA-verksamhetsområde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i samband med att fastigheten upp
tas i verksamhetsOlmådet för kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägama till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
förslaget. Inga synpunkter som motsätter sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndes förslag 2012-06-04, § 65 
Kattunderlag för utökat verksamhetsområde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällatlde konununalt VA för Broby 2:6 
Tjänsteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 113. 

Utskottet tillstyrker att fastighetema ska ingå i verksamhetsOlmådet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutat· fastighetema Broby 2:5 och 2:6 Bålsta tätort, upp
tas i verksarnhetsområde för vatten och avlopp, i enlighet med miljö
och tekniknämndens förslag 2012-06-04, § 65. 
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Förslag om utökat område med förbud mot förtäring av alkohol 
på allmän plats - ändring av lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
Förslaget gäller ändring av zon gällande fÖliäring av alkohol på allmän 
plats. Förslaget har arbetats fram i lokala BRA och syftar till en l ugnare och 
tryggare miljö. Förslaget ilmebär en ntökat förbudzon för fÖliäring avalko
hol över 2,25 volymprocent. Området sträcker sig från Mansängen, centrum, 
buss- och pendeltågsstationen, Stockholmsvägen mot och genom gamla 
Bålsta centrum fram till Shell och omfattar gångvägar, områden kring id
rottsanläggningar, förskolor och skolor i enlighet med kartbilaga 1). 

Ny föreslagen lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte för
täras, annat än i samband med tillåten utskänkning, inom följande Olmåden 
som redovisas i killibilagor: 

Inom området Bålsta som iImefattar: 

Jämvägs- och pendeltågsstationen ilmefattande samtliga pendlarparkeringar, 
angöringsytor för buss och taxi, Mansängen, CentrumIeden, Gröna Dalen 
lP, konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, Österled, Håbovä
gen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolan med Nybygget, 
Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholmsvägen och gångvägen som 
löper parallellt med denna från nya centrum upp till gillIlla centrum där den 
övergår i Enköpingsvägen imlefattande Grilllsäterskolans Olmåde upp till 
Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan ner till Ellköpingsvägen och 
Shell. 

Nuvill·illlde lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och illldra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte för
täras, illmat än i sambillld med tillåten utskänkning, inom följande områden 
som redovisas i kartbilagor: 

Nya Centrum inom område som begränsas av: 
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CentmmIeden, Gröna Dalen lP, Centmmstråket och Stockholmsvägen. För
budet gäller även inom jämvägs- och pendeltågsstationen samt inom angö
ringsytor för buss och taxi i anslutning till jämvägs- och pendeltågsstatio
nen. 

Gamla Centrum inom ormåde som begränsas av: 

Österled, Järnvägen, Håbovägen, Västerängsvägen, Västerängsskolan och 
Västergränd. 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 1) ny föreslagen karta 
Kartbilaga 2) nuvarande kalia 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2012-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 125. 

Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslaget om ny lydelse med katibilaga gäl
lande zon för fÖliäring av alkohol på allmän plats. Ordningsföreskrifter
nas § 13 får dänned följande lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte 
f61iäras, annat än i Salllband med tillåten ntskänkning, inom följatlde 
onlråden som redovisas i katibilagor: 

Inom Olmådet Bålsta som innefattar: 

Jämvägs- och pendeltågsstationen imlefattande samtliga pendlarpat'ker
ingar, atlgöringsytor för buss och taxi, Mansängen, CentmmIeden, Grö
na Dalen lP, konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, Öster
led, Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolatl 
med Nybygget, Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholmsvägen 
och gångvägen som löper parallellt med delma från nya centrnm upp till 
gamla centrum där den övergår i Enköpingsvägen ilmefattande Gransä-
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terskolans område upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan 
ner till Enköpingsvägen och Shel!. 
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Förslag till detaljplan tör Bålsta 26:1 och 1 :207, Baldersvägen, 
Bålsta tätort, tör antagande 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en fÖliätning av 
fastigheten Bålsta 26: 1 samt möjliggöra för utbyggnad nännm·e gatan för 
fastigheten Bålsta 1 :207. Detaljplmlen syftar även till att göra befmtlig 
bebyggelse plmenlig. 

Detaljplanen har varit ute på smnråd mellan den 28 mars 2012 och den 8 
maj 2012. Ett fåtal synpunkter har inkOlmnit. En synpunkt motsätter sig de 
föreslagna planbestämmelserna på Bålsta 1 :207. 

Planavdelningen bedömer att en tillbyggnad enligt detaljplan inte kommer 
att påverka miljön, lmdskaps- och stadsbilden negativt. Planavdelningen ser 
inga hinder till att anta detaljplmlen. 

Beslutsunderlag 
Plmkm"ta, daterad oktober 2011 
Planbeskrivning, daterad oktober 20 Il 
Genomförandebeskrivning, daterad oktober 20 Il 
Samrådsredogörelse och yttranden, daterad 2012-07-13 
Skuggstudie, daterad maj 20 Il 
Tjänsteskrivelse 2012-07-13 
Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 109. 

Utskottet tillstyrker ett mtagande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KOlmnunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta detaljplmlen i enlighet med bestännnelserna i 
27 § 5 kap, plml- och bygglagen. 

JUSTERARE 0 ,. 
/Z IrF:J 011 
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Förslag till projektplan för arbetet med Vision för Håbo kommun 
samt beslut om tillsättande aven tillfällig beredning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 att uppdra åt styrelsens förvaltning 
att se över "Vision 2015" och att dokumentet ska utgöra ett komplement till 
översiktsplanen. En projektplan för en ny vision har därför skrivits fram. 

En vision är en politisk produkt som sanllnanfattar konlluunens viljei111'ikt
ning mot ett specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig och väl 
kommunicerad till anställda, allmänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad kommunen vill åstadkomma i generella och vi
sionära tenuer. Visionen blir dfu'för övergripande övriga konm1Unala strate
gier och har en bred politiskt förankring. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för vision 2012-06-29, (hid 111' 2012.2134) 

Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 117. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, förutsatt fullmäktiges godkfumande om att en ny Vi
sion för Håbo kmlliuun ska tas fram, att för perioden 2012-2013 anvisa 
300 tkr ur styrelsens ofördelade medel för detta arbete. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar föreliggande projektplan för framtagande av Vision 
för Håbo kmlliuU11. 

2. Fullmäktige tillsätter en tillfällig beredning bestående aven representant 
från varje pmii representerat i konllnunfullmäktige. 

3. Fullmäktige beslutm' att kmlliuunstyrelsens ordförande och kommun
fullmäktiges ordförmlde ska ingå utöver representanter enligt strecksats 
111' 2, i den tillfälliga beredningen. 
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Förslag om antagande av dagvatten policy 

Av milj ö- och tekniknänmdens beslut framgår följande: "Dagvattenpolicyn 
för Håbo kommun har tagits fram för att möta ett behov som films i Håbo 
kommun samt på flelialet förvaltningar. Dagvatten är en förvaltningsöver
gripande fråga. Det har förekommit att frågan har ramlat mellan stolarna 
vilket fått stora konsekvenser för konmlillmledborgare. Flera fastigheter har 
haft, och har, problem med stillastående dagvatten i områden där de dagvat
tenlösningar som förespråkats inte haft de rätta geotekniska förutsättningar
na. Lösningarna har varit svåra att implementera i efterhand. 

Dagvattenpolicyn har också tagits fram för att tillmötesgå de lagkrav som 
ställs bland limat i ramdirektivet för vatten samt som ett led i kommunens 
arbete med de 16 nationella miljömålen. 

Målet för Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principema för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i kommu
nens arbete med dagvattenrelaterade frågor på de olika avdelningarna. Den ska 
vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta dagvattenfrågan. 
Främst gäller det dagvattenfrågoma i skeden för planering, byggande samt drift 
och underhåll. Avdelningarna ska själv, som expelier på sina områden, välja de 
metoder och vägar som uppfyller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdelningar som berörs direkt eller indi
rekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvli·ande 
och konllnande förhållande till dagvatten har diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningar. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som länmats på policyns ilmehåll." 

Nänmden föreslår att fulhnäktige liltar redovisad dagvattenpolicy, att gälla 
från och med 2012-10-0 1. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-05-07, § 47 
Utredning av dagvattenpolicy, 2012-01-09 
Förslag till dagvattenpolicy för Håbo konllnilll, 2012-01-25 
Tjänsteskrivelse 2012-07-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 114. 

Utskottet tillstyrker ett antagande av förslaget. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar Dagvattenpolicyn för Håbo kommun, daterad 
2012-01-25, att gälla från och med 2012-10-01 och tills vidare. 

2. Fullmäktige uppdrar till milj ö- och tekniknämnden att besluta om mind
re justeringar av och tillägg till policyn. 
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Tidpunkt för behandling av förslag till investeringsbudget för år 
2013 

Sammanfattning 
Föreslås att tidpunkten för den inledande behandlingen av förslag till inve
steringsbudget för år 2013, flytta fram till det kommande utskotts-/ kom
munstyrelsesammanträdena 2012-10-09 respektive 2012-10-22. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 99. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar att behandlingen av förslag till investeringsbudget för 
år 2013, inleds i samb811d med utskotts-/ kommunstyrelsesamm811träde
na 2012-10-09 respektive 2012-10-22. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

JUSTERARE ;(j' . 
/IL l'rKIO( I 
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Förslag om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med an
ledning av tillkommande "Finskt förvaltningsområde" med mera 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-02-27, § 20, bland am1at att fastställa 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller från och med år 
2009. Lagen syftar till att stärka de nationella minoritetemas rättigheter i 
praktiken, däribland åtgärder för att: 

• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventio-
ner och uppföljning av vidtagna åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna 
• stärka de nationella minoritetemas egenmakt och inflytande 
• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

Håbo kommun ingår tillsammans med ett 40-tal andra kOlmnuner i det fins
ka förvaltningsOlmådet. 

För att uppfylla och ntveckla uppdraget, utgår tillsvidare ett statsbidrag till 
Håbo kommun, på för närvarande ca: 750 000 kr per år. 

Det bedöms lämpligt att verksamheten organiseras inom kommunstyrelsens 
förvaltning och att den därmed ska ingå i konnnunstyrelsens ansvarsOlmåde. 
Ansvaret för verksamheten ska därför framgå av kommunstyrelsens regle
mente. Nuvarande regelmente föreslås därför kompletteras. 

Förslås att fullmäktiges delegering till styrelsen gällande styrelsens be
slutanderätt om ändringar av detaljplaner med mera, så kallat "enkelt plan
förfarande", förtydligas. Detta genom följ ande tillägg: "med anledning av 
mindre ändring i". 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 2012-08-31, 
hidnr 2012.2531 
Gällaa1de reglemente för konl111Unstyrelsen, fastställt av fulh11äktige 
2012-02-27, § 20, hidm 2011.1756 
Tjänsteskrivelse 2012-08-31 
Konnnunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 134. 

JUSTERARE ~ 

Ii I ,tf\ I t1f I 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna fdreslagna kompletteringar i regle
mentet gällande fdr styrelsen tillkommande ansvar fdr verksamhet med 
anledning av att kommunen ingår i "Finskt förvaltningsområde". 

2. Fullmäktige beslutar att godkäm1a fdreslaget förtydligande i reglemente 
gällande styrelsens beslutanderätt om mindre ändringar med mera gäl
lande detaljplaner. 
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