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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 29 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-03-04 

Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med följande ärenden: 

Ärende om förlängning av avtal gällande skrivare och kopiatorer 

Redovisning av skrivelse från kommunala handikapprådetlHSO/KPRJ ARR 

Ändring av beslut om representation i kommunala handikapprådet, KHR 

Under punkten "Övriga frågor" noteras ett antal frågor 

Redovisat ärende om avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska 
Fastigheter Väst AB, föreslås utgå i avvaktan på slutligt förslag till avtal 
mellan parterna. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd och kompletterad ärendelista. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsens godkänner dagordningen för dagens sammanträde med 
ordförandens tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2013.557 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2011134 

Medlemsdialog med företrädare för Samordningsförbundet 
Uppsala län 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Uppsala län har som övergripande syfte att underlät
ta samverkan inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar utgörs 
av kommuner landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling i Uppsala 
län. Samtliga har i uppdrag att arbeta med rehabiliteringsfrågor. Inom Sam
ordningsförbundet bedrivs ingen egen rehabiliteringsverksamhet. Förbundet 
väljer ut och finansierar bra projekt vars syfte är att underlätta samverkan så 
att människor inte hamnar "mellan stolarna" får det stöd, vård och övriga in
satser som syftar till att dessa kan försörja sig själva - arbetslinjen. 

Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att ingå i förbundet. Medlemsdialogen 
har varit årligen återkommande. 

Ärendet föredras av förbundschefMagnus Arvidson och styrelsens ordfö
rande Karl-Hemik Nanning (M). 

Informationen berör resultatet av förbundets insatser till och med år 2012, 
planer för år 2013, kommande utvärdering, äskanden fur år 2014, Håbo 
kommuns förväntningar på verksamheten. 

A v redovisningen noteras bland annat att verksamhetens samhällsnytta, mätt 
i socioekonomiska termer, bedöms som mycket god, utifrån de beräkningar 
som genomförts. Under våren 2014 kommer en utvärdering att presenteras 
med syfte att påvisa medlemmarnas nytta med förbundets verksamhet. Inför 
år 2014 föreslår förbundets styrelse en höjning av medlemsavgiften, något 
som för Håbo konununs del skulle innebära en höjning från 318 856 kr till 
333349 kr. 

Noteras att landstingets ställningstagande till fortsatt finansieling av förbu
dets verksamheter, bör föregå respektive medlemskommuners beslut om att 
ekonomiskt tillskjuta medel för verksamheten under år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av översiktsbilder. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att notera länmad information. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.556 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 31 KS 2012/6 

Redovisning av delegationsbeslut 

Följande beslut för perioden 2012-11-14 - 2013-01-31, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna till iöneenheten 
• KommunstyrelsenJKS-stab, perioden 2013 -O 1-14 - 2013-0 1-3l. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-01-11- 2013-01-29. 
• Skolförvaltningen, perioden 2012-11-14 - 2013-01-3 l. 
• Socialförvaltningen, perioden 2013-01-04 - 20l3-01-29. 
o Bi1dningsfurvaltningen., perioden 2013-01-09 - 20l3-01-23. 

Enskilda beslut· 

• Yttrande över remiss från Polismyndigheten angående anordnande av 
Barnens Vasalopp den 3 februari 2013, daterad 2013-0l~17. 

• Yttrande över remiss från Polismyndigheten angående anordnande av 
Längdskidtävling för ungdomar den 9 februari 2013, daterad 2013-01-
17. 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt från kommundirektör till 
utvecklingschef i ärenden som rör tillfållig upplåtelse av offentlig plats 
över 7 dagar, daterad 20l3-02-05. 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt från kommundirektör till 
utvecklingschef i ärenden som rör upplåtelse av ledningsrätt, servitut 
och andra nyttjanderätter, daterad 2013-02-05. 

• Beslut om att vidaredelegera beslutanderätt från kOll1mundirektör till 
gatuchef i ärenden som rör tillfällig upplåtelse av offentlig plats upp till 
7 dagar, daterad 2013-02-05. 

Protokoll 

• Förhandlingsprotokoll2012-11-26 och 2012-12-03, Lokala 
löneöversynsförhandlingar LOK 12 gällande medlemmar inom 
Lärarförbundet. 

• Förhandlingsprotokoll2012-11-26 och 2012-12-03, Lokala 
löneöversynsförhandlingar LOK 12 gällande medlemmar inom Lärarnas 
Riksförbund. 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-22. 

Delegationsb 'sluten kan studeras individuellt i den pärm som fums med vid 
sammanträdet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.559 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-03-04 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse for ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sannnanställning avanmälningsärenden, 2013 -02-04 

- Tjänsteskrivelse 2013-02-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013_560 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 33 KS 2013/13 

Redovisning av aktuellt protokoll 

Föreligger ett protokoll från styrelsen för Håbohus AB. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsen för Håbohus AB, 2012-12-12 

- Tjänsteskrivelse 2013-02-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar protokollet som delgivet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.561 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 34 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundi
rektören och ekonomichefen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande infonnationer: 

Onsdagen den 6 mars genomförs ett samråd om planprogram för Bjömbro 
(Logistik Bålsta), i kommunbuset, med start kl. 19.00. Ordföranden föreslår 
att representanter från samtliga partier medverkar vid samrådet förutom re
presentanter för Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB. 

I anslutning till det kommande kommunstyrelsesammanträdet 2013-04-08, 
medverkar representanter för Svenskt Näringsliv tillsammans med represen
tanter för det lokala näringslivet för en dialog med styrelsens ledamöter och 
ersättare om för näringslivet aktuella utvecklingsfrågor. 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2013-04-08, kommer fyll
nadsval till Mälardalsrådets utskott att aktualiseras. 

Kommundirektören lämnar följande infonnationer: 

Noteras att frågan om regionbildning är aktuell på nytt genom att ett antal 
län förbereder bildandet av regionkommuner. Bland annat Jönköpings län 
meddelar att år 2015 ska länet vara en region. Detta ska underlätta för att ar
betet med utveckling blir effektivare. Det innebär att regionkommunen tar 
över ansvaret för Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppgifter. 

Ekonomichefen lämnar följ ande infonnationer: 

Rekrytering aven upphandlingschef är förestående. Under perioden fram 
tills tjänsten besätts, kommer en upphandlingskonsult att anlitas för att han
tera vissa upphandlingar. 

Håbo kommun inväntar svar på kommunens förslag till betalning/åtgärd av 
skuld till elleverantören Kraft och Kultur. 

Förhandlingar med försäkringsbolaget om ersättning för eldhäJjad förskola i 
Skokloster, pågår. 

Redovisar övergripande det ekonomiska läget inom nämndema 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.562 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 35 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/19 

Beslut om förnyat attestreglemente år 2013 och yttrande till 
kommunrevisorer angående granskningen av intern kontroll av
seende leverantörsfakturor 

Föreliggande reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, 
inklusive interna, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller 
åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet avser kontroll av eko
nomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll som 
också omfattar t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. 

Nu gällande reglemente beslutades av styrelsen 2011-01-17. 

Kommunrevisorer gjorde under år 2012 en granskning av hur den interna 
kontrollen fungerar i kommunen. Sanunanfattningsvis bedömde revisorer
na att den interna kontrollen vid betalning av leverantörsfakturor är i hu
vudsak tillräcklig, men rekommenderade att förtydligande görs i attestreg
lementen avseende följande punkter: 

1. att attestreglementet uppdateras vad gäller hantering av belopps
gränser, delegering, namnteckning och förändring i mervärdesskat -
ten samt förtydligande av gränsdragning mellan reglemente och 
anvlsmngar 

2. att rutiner för leverantörsfakturor uppdateras att innefatta samtliga 
varianter av fakturor som förekommer i det elektroniska faktura
hanteringssystemet 

3. att en risk- och väsentlighetsanalys görs för hantering av leveran
törsfakturor och attesten av dessa samt hantera denna i kommu
nens interkontrollplan. 

Vad gäller punkterna 1 och 2 ovan har förtydliganden gjorts i attest
reglementet § 3 och § 4. 

Vad gäller punkt 3 ovan har ekonomiavdelningen utarbetat rutiner avse
ende internkontroll av leverantörsfakturor. Ekonomiavdelningen gör varje 
månad en slumpvis urval av 10 fakturor på varje nämnd. De punkter som 
ej är godkända ska följas upp av ekonomiavdelningen med åtgärder. 

Som ett ytterligare led i att säkra utbetalningar och öka den interna kon
trollen har Håbo Kommun tecknat avtal med ett externt företag. Tjänsten 
är helautomatisk och fungerar genom att en kopia på kommunens betalfi
ler skickas till företaget. Filen analyseras och kommunen får en varning 
om felbetalningar. Genom företagets samarbete med Bankgirot, Nordea, 
Skatteverket, Varningsinfo, Svensk Handel samt Bolagsverket, kan före
taget kontrollera olika parametrar i våra betalningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.563 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 35 KS 2013/19 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att attestreglementet förnyas och börjar 
gälla för år 2013 och avger samtidigt yttrandet om vidtagna åtgärder avse
ende revisionsrapport - Granskning av intern kontroll avseende leveran
törsfakturor till kommunens revisorer. 

Varje nänmd ska se till att reglementet med dess tillämpningsföreskrifter 
följs. 

Beslutsunderlag 
Förslag till attestreglementet år 2013, ks hidnr 2012.3492 
Revisionsrapport "Granskning av internkontroll avseende leverantörs
fakturor" 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 29 
Tjänsteskrivelse, ks hidnr 2012.3492. 

Utskottet tillstyrker dels förslag till reglementen och dels förslag till yttran
de över revisionsrapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen fastställer attestreglemente ks hidnr 2012.3492att gälla 
tills vidare. 

2. Styrelsen avger yttrandet avseende granskningen av internkontroll 
avseende leverantörsfakturor och attestreglementet till kommunens 
revisorer. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.563 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 36 KS 2013/20 

Beslut om upptagande av nytt lån för Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
Håbo marknads AB har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen 
om att låna 2 miljoner kronor av Håbo kommun. Detta för att bolaget ska 
klara av likvidsituationen under våren 2013. 

Kommunen har sedan år 2006 ett avtal med Håbo fastighets AB som över
gick till Håbo marknads AB vid fusion som genomfördes av bolagen. 

Kommunstyrelsen beslutade förlänga koncernavtalet 2006-11-27 (KS § 133) 
med en ändring att lånelimiten skulle uppgå till 5 O, ° mkr och att räntesatsen 
för det långsiktiga lånet skulle uppgå till STIBOR 12 mån + 0,2%. 

Håbo marknads AB hade vid 2011-12-31 en skuld till kommunen på 17,5 
mkr, en amortering gjordes av bolaget om 1,0 mkr under år 2012 och re
glering av köpeskillingen av mark som kommunen köpte av bolaget (Håbo 
Bista 1:16) om 3,7 mkr gjordes genom att bolagets skuld till kommunen 
minskade med motsvarande belopp. Bolaget har idag en skuld till kommu
nen på totalt 12,8 mkr. 

Lagmrändringar år 2013 vid utlåning till kommunala bolag 

Riksdagen har beslutat om ytterligare begränsningar i avdragsrätten 
för räntor. 

De nya reglerna begränsar möjligheterna att göra ränteavdrag för skulder 
inom en intressegemenskap och avser att försvara den svenska bolagsskatte
basen genom att 
minska möjligheterna att skatteplanera med ränteavdrag. En utgångspunkt är 
att affarsmässigt bedriven verksamhet så långt det är möjligt inte ska påver
kas. Skatteverkets bedömningar avgör hur den nya lagstiftningen tillämpas. 

Förändringar i korthet som Sveriges kommuner och landsting bedömer kan 
ha störst påverkan på kommunägda företags rätt till ränteavdrag: 

• De befintliga reglerna utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende 
alla skulder mellan företag i intressegemenskap oberoende av vad 
lånet används till. 

• Såväl interna som externa förvärv av delägarrätter omfattas liksom 
lån för finansiering och tillskott. Däremot berörs inte lån från extern 
långivare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 KS 2013/20 

• Ventilen innebär att ränteavelTag medges om lånet är aff<irsmässigt 
motiverat. Detta undantag kompletteras med en bestärmnelse som 
innebär att det vid bedömningen av om skuldf6rhållandet är affärs
mässigt motiverat särskilt ska beaktas om finansiering i stället hade 
kunnat ske genom tillskott från det f6retag som ilmehar den aktnella 
fordran eller från ett företag som, direkt eller indirekt, har ett väsent-
1igt inflytande i det låntagande f6retaget. 

EkonomiavdehIingen bedönming är att utlåningen till Håbo marknads AB 
bör ske på äffärsmässiga grunder. Vad som är affärsmässiga grunder är inte 
klart uttalat utan kommunen måste göra den bedömning. 

Kommunen har idag lån från externa kreditinstitutioner på ca 580,0 mkr och 
lånet till Håbo marknads AB ingår i det beloppet. 

Ekonomiavdelningen f6rordar att lånet till Håbo markrIads AB utökas med 
2,0 mkr till totalt 14,8 mkr. Räntesatsen till kommunen på kapitalbeloppet 
baseras på 3 månaders Stibor plus en marginal för upplåning motsvarande 
den från kreditinstitutioner, per 2012-12-17 uppgående till 1,50 procent 
plus en avgift motsvarande borgen om 0,30 procent. Det vill säga räntesat
sen uppgår till 3 månaders Stibor plus en marginal på 1,80 procent. 

Räntesatsen f6reslås gälla från l januari 2013 

Faktnrering av räntan bestäms i samråd med bolaget men en avstämning av 
räntenivån sker kvartalsvis och följer 3 månaders Stibor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Håbo Marknads AB 
Cirkulär 13:4 från Sveriges kommuner och landsting 
Ansökan om lån från Håbo Markands, 2013-01-21 
Arbetsutskottets f6rslag till beslut 2013-02-19, § 31. 

Utskottet tillstyrker utökad utlåning till Håbo Marknads AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.564 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 36 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/20 

1. Styrelse beslutar att utöka utlåningen till Håbo Marknads AB med 
2,0 Mkr. 

JUSTERARE 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Ekonomichef 

~ 1~L111 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013~03~04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 37 KS 2012/34 

Redovisning av åtgärd med anledning av revisionsrapport -
"Granskning av verkställighet av beslut" 

Sammanfattning 
I samband med att styrelsen behandlade förvaltningens yttrande över rubri
cerad rapport, uppdrog styrelsen till förvaltningen att redovisa en uppfölj
ning av yttrandet och därmed en redovisning av åtgärder för återrapportering 
av genomförda beslut, bevakning av ej genomförda beslut med mera. 

Kommunkansliets redovisning av planerade åtgärder: 

En återrapporteringsrutin planeras, i första hand för beslut i kommunfull~ 
mäktige, av vilket det ska framgå om fullmäktiges uppdrag till nämnder och 
styrelsen är genomföra och att detta skett inom beslutade tidsramar. Redo
visning kan lämpligen ske vid två tillfallen per år, i samband med de sam~ 
manträden där redovisning sker av ej besvarade motioner och medborgar
förslag. Rutinen utreds inom den nu pågående översynen av ärendehanter~ 
ingsrutiner och planeringen för byte av ärendehanteringssystem. I projekt
gruppen ingår representanter för samtliga nämndskanslier. Kommunkansliet 
har som målsättning att redovisa den första rapporten till kommunfullmäkti
ge i samband med sammanträdet den 10 juni 2013. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2012+~05-21, § 91 
Tjänsteskrivelse 2012-02-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02~19, 32. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar kansliets redovisning. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 38 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/21 

Yttrande till Regionförbundet Uppsala län - underlag till regional 
transportplan för perioden 2014-2025 

Sammanfattning 
Regeringen har i oktober lagt fram en kompletterande infrastrukturproposi
tion till riksdagen. I propositionen nämns att nya länstransportplaner skall 
tas fram och antas senast våren 2015. Med anledning av detta inleder Regi
onförbundet nu arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för Uppsala 
län gällande åren 2014-2025. 

Med anledning av detta har Regionförbundet inkommit med en begäran om 
underlag för åtgärdsplaneringen åren 2014-2025. Regionförbundet önskar få 
in kommunernas syn på prioriterade brister i transportsystemet. Av kommu
nens svar bör framgå: 

1. En prioriterad lista över behov av åtgfu'der som finansieras eller del
finansieras genom länstransportplanen. 

2. En prioriterad lista över övriga behov av åtgärder i den statliga tran
portinfrastrnkturen. 

Följande åtgärder kan ingå i länstransportplanen. 

l. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 

2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering 
kan beviljas enligt förordning om statlig medfinansiering till vissa 
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

3. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse 
för det regionala transpOlisystemet som bör redovisas i planen, och 

4. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara 
strategiskt viktiga för regionen. 

Sedan 2009 får länstral1sportplanen också omfatta åtgärder i vad som omfat
tas av den nationella planen för transportinfrastrnktur. 

Förvaltningens förslag till prioriteringar över behov av åtgärder, omfattar 
följande områden: 

Väg 263, förbättring av vägavsnittet Bålsta-Arlanda, uppförande av ett rese
centrum i Bålsta, trafik efter Mälarbanan, utveckling av trafikplats Draget, 
etablerande av trafikplats Krägga, trafikinfrastruktur i anslutning till Logis
tik Bålsta, gång- och cykelväg Bålsta-Yttergran samt farjeförbindelse Sko
klosterhalvön. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2013.566 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 38 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-02-04 

KS 2013/21 

Begäran om underlag för åtgärdsplaneringen 2014-2025, Regionförbun
det Uppsala län, 2012-12-14 med Länsplan m fl bilagor. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-02-19, § 33 
Tjänsteskrivelse 2013-02-25. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande med en smälTe juster
mg. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras skrivelse med förvaltningens kommentarer till ett antal frågeställ
ningar som redovisats i samband med utskottets behandling av ärendet. 

I samband med styrelsens behandling föreslås att yttrandets prioriteringslista 
över behov av åtgärder kompletteras med: 

• Gång- och cykelväg mot Ekolsund 

• Bro- altemativt farjeförbindelse från Skolosterhalvön över Skofjär
den. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att avge förvaltningens förslag till yttrande/underlag 
till regional åtgärdsplan, med justering från timmestrafik till halvtim
mestrafik för tågtrafik efter Mälarbanan. Yttrandet är daterat 
2013-02-04. 

Beslutsexpediering 
KOlmnunkansliets planerare (kopia av ks-beslut) 
Regionförbundet i Uppsala län (kopia av ks-beslut samt kopia av yttrandet 
ks hidnr 2013.297) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/7 

Beslut om planbesked för Bålsta 1 :112 och del av 1 :614, Täp
pans förskola 

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

Gällande byggnadsplan Y25 fastställdes 1985-08-29. I byggnadsplanen är 
fastigheten Bålsta l: 112 planlagd för bostadsändamål. Planen tillåter endast 
en huvudbyggnad och ett uthus per tomt med en största byggnadsyta på 200 
kvm. Bebyggelsen ska vara friliggande och får uppföras i två våningar med 
en högsta höjd på 7,5 meter för huvudbyggnad och 3,5 meter för uthus. Den 
del av fastigheten Bålsta l: 614 som ingår i ansökan är i Y25 planlagd för 
alhnän platsmark, park eller plantering. Genomförandetiden för planen har 
gått ut. 

Byggnadsplan Y23 föregicks av byggnadsplan Y2 (Bålsta stationssamhälle) 
fastställd av länsstyrelsen 1956-01-10. I samband med framtagandet av Y2 
planen utfardade länsstyrelsen ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen 
(BL), PBL 6 kap. 3-5 §§. Syftet med 113 § BL var att markägare som fick 
byggrätter i en del av byggnadsplan utan ersättning fick avstå aunan mark 
inom byggnadsplanen för alhnän plats. Förordnandet innebär en nyttjande
rätt för fastighetsägama inom byggnadsplanen att använda marken som all
män plats. Ett förordnande enligt 113 § BL gäller till dess det ändras eller 
upphävs. 

Den del av fastigheten Bålsta 1:614 som ansökan omfattar berörs av förord
nande enligt 113 § BL då området i tidigare byggnadsplan Y2 var planlagt 
som väg och parkmark. Vid planläggning av fastigheten behövs därmed för
ordnandet upphävas för området. För närvarande pågår ett större arbete med 
att upphäva 113 § förordnandet för Bålsta tätort. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av Kom
munfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 anges inga specifika 
förändringar för det aktuella området Gällande förskolor konstateras dock 
att det långsiktigt finns för många förskoIeplatser i de centrala delarna av 
Bålsta och för få i de växande bostadsområdena belägna en bit från centrum, 
bland aunat i de norra delarna av Bålsta. 

Täppans förskola AB har idag ett hyreskontrakt med kommunen på fastig
heten Bålsta l :112 för att bedriva förskoleverksamhet. För att kunna bedriva 
verksamheten har fastigheten ett tidsbegränsat bygglov till och med 2014-
10-23. När det tidsbegränsade bygglovet går nt krävs en planändring för att i 
fortsättningen kunna bedriva förskoleverksamhet på fastigheten. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.570 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 39 KS 2013/7 

Planavdelningen har ett vilande uppdrag för Bålsta 1: 112, Täppans rorskola. 
Miljö- och teknikförvaltningen fick i beslut MTN Au 2007-01-16, § 24 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Bålsta 1:112, Täppans försko
la med målet att kunna utöka förskoleverksamheten. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tillsammans med bildningsförvaltningen 
utrett och kommit fram till att för att en förskoleverksamhet ska vara eko
nomiskt hållbar bör den ha minst 6 avdelningar medan detaljplaneområdet 
bara kan möjliggöra 4 avdelningar. MTN Au beslutade dänned 2007-03-20, 
§ 7 att ändra imiktningen på planuppdraget för Bålsta 1 :112 till att möjlig
göra för byggnation av bostäder. Planavdelningen föreslår att ärendet avslu
tas då ärendet har legat vilande sedan 2009 och en ny planansökan nu har 
inkommit för ormådet. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansö
kan. Ärendet föreslås dock delas upp i två uppdrag. 

Planuppdraget för Bålsta 1: 112 omfattar en mindre ändring av gällande de
taljplan. Syftet med ändringen är att bekräfta befintlig verksamhet i sam
band med kommunens försäljning av fastigheten. Planläggningen föreslås 
handläggas med enkelt planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan. 
Planändringen är av begränsad betydelse och är förenligt med den fördjupa
de översiktsplanen. Enligt köpeavtal ska kommunen genomföra och bekosta 
planändringen av fastigheten Bålsta 1: 112. Detaljplanen finansieras således 
genom markförsäljning. Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är vin
tem2013. 

Planuppdraget ror Bålsta 1 :614 omfattar ändJ.ing av allmän platsmark till 
kvartersmark i form av skola. Planuppdraget förutsätter att 113 § förordnan
det upphävs för del av fastighetelL Området föreslås dänned ingå i det stÖlTe 
arbetet med upphävande av 113 § förordnande för Bålsta tätort. Planlägg
ningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då planändringen är 
av intresse för allmänheten. Detaljplanen finansieras av beställaren. Beräk
nad ungefärlig tidpunkt ror antagande är hösten 2014. 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid i kommande planarbete är 113 § för
ordnandet enligt BL, parkering och angöring, buller samt befintliga V A
ledningar. I den del av Bålsta 1 :614 som omfattas av planändring finns ett 
stort antal befintliga VA-ledningar i marken som gör det olämpligt att place
ra byggnader på fastigheten. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6 675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2013.570 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 39 

Allmänna upplysningar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/7 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 2013-01-16 
Karta över föreslagna pianområden, daterad 2013-01-28 
Tjänsteskrivelse 2013-02-04 
Arbetsutskottets fÖl"Slag till beslut, 2013-02-19, § 35. 

Utskottet tillstyrker förvaltnings förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att avsluta uppdraget om detaljplan för Bålsta 1 :112, 
MTN 20061106.214. 

2. Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
ändring av detaljplan för Bålsta 1:112, Täppans förskola, i enlighet med 
redovisat förslag. 

3. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet för Bålsta l: 112 bekostas genom 
markförsäljning. 

4. Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till 
ändring av detaljplan för del av Bålsta 1:614, Täppans förskola, i enlig
het med redovisat förslag. 

5. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet för del av Bålsta 1:614 bekostas 
av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §40 KS 2013/22 

Redovisning prioriteringslista för planläggning 

Sammanfattning 
Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för 
konnnunstyrelsen. Föregående redovisning till styrelsen skedde i samband 
med styrelsens sannnanträde 2012-11-26. 

Följande förändringar noteras, jämfört med föregående redovisning: 

Detaljplaneprogram för Åsleden tas bort från listan då uppdraget avslutades 
enligt konnnunstyrelsens beslut 2012-02-04. 

Detaljplaneprogram för Bålstaåsen läggs till i listan "Aktiva planer". 

Detaljplaneprogram för Bålsta centrum tas bort från listan då programmet 
godkändes av konnnunstyrelsen 2012-11-26. Detaljplan för Bålsta centrum 
etapp l (resecentrum) och Bålsta centrum etapp 2 läggs till i listan "Aktiva 
planer". 

Detaljplan för kvarter nr 3, Logistik Bålsta läggs till i listan "Aktiva planer". 

Tillägg till detaljplan för Bålsta l :112, Täppans förskola läggs till i listan 
"Aktiva planer". Detaljplan för Täppan tas bort från listan då uppdraget 
avslutats och ersatts med nytt uppdrag för fastigheten. Ändring av detaljplan 
för del av Bålsta l :614, Täppans förskola läggs till i listan "Vilande planer". 

Detaljplan för Frösuudavik l vann laga kraft 2012-12-12 och ligger under 
rubriken "Laga kraftvunna planer". 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning daterad 2013-01-30 
Tjänsteskrivelse 2013-02-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 36. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till prioritering. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsordningen för detaljplaner, daterad 
2013-01-30. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef, kommunkansliet 

EXPEDIERAD SiGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 41 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/8 

Beslut om kommunstyrelsens plan för intern kontroll år 2013 

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och 
uppföljning. Den bidrar till en effektiv och säker verksamhet. 

Samtliga nämnder ska enligt kommunens reglemente ha en särskild plan för 
intern kontroll. Denna ska innehålla granskningsmoment för olika 
verksamhetsområden som valts ut utifrån en risk- och väsentlighets
bedömning. Detta innebär att områdena prioriteras utifrån hur stor 
sannolikhet det är att något går fe! samt hur omfattande konsekvenser detta 
skulle få för verksamheten. 

JUSTERARE 

Föreliggande plan för intern kontroll har tagits fram utifrån en riskanalys på 
de mål och aktiviteter som förvaltningen planerar under 2013 och kontroll
moment har tagits fram i samband med verksamhetsplaneringen. Ett urval 
av de kontroller som planeras under året haJ." sammanställts i 
kommunstyrelsens plan för intern kontroll. 

Resultatet av kontrollerna kommer att återrapporteras vid årsbokslut och 
de!årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
Plan för internkontro1l2013, daterad 2013-01-23 
Tjänsteskrivelse 2013-01-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 38. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner plan för intemkontroll2013, daterad 2013-01-23. 

Beslutsexpediering 
H-chef, ekonomichef, stabschef, upphandlingschef, personalchef, 
utvecklingschef (till samtliga: kopia av beslut samt av plan för 
internkontro1l2013, daterad 2013-01-23) 
Utvecklingsstrateg (kopia av beslut) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §42 KS 2013/23 

Beslut om kommunstyrelsens plan för valfrihet och konkurrens 
2013-2015 

Kommunfullmäktige beslöt 2008-04-28, §40, att varje nämnd ska ha en tre
årig plan över vilka verksamheter som ska prövas i konkurrens och hur val
friheten i egenregiverksamheten ska utvecklas. Inriktningen ska vara att all 
verksamhet som kan effektiviseras genom konkurrens ska omfattas, med 
undantag av myndighetsutövning, strategiska funktioner och vad som enligt 
lag eller förordning måste utföras av kommunen. 

Konnnunstyrelsen beslöt, 2012-04-24, att inte genomföra någon konkur
rensutsättning av verksamheten 2013-20IS. 

Detta mot bakgrund av kommunstyrelsen i samband med genomförandet av 
planen för valfrihet och konkurrens 2009-2012 beslutat att funktionerna för 
personal, utredningar, upphandling samt kommunstyrelsens stab var av stra
tegisk art och därmed ej lämpade för att lägga ut på entreprenad. 

Lönefunktionen undantogs med hänsyn till att verksamheten bedrivs i form 
av gemensam nämnd med Trosa kommun. 

Enligt planen skulle beslut om konkurrensutsättning av IT, vaktmästeri och 
växel ske under 2009. Kommunstyrelsen beslöt 2010-10-18 att inte genom
föra upphandling av telefonväxel, vaktmästeri och cafeverksamhet. Beslutet 
motiverades bland annat med pågående arbete med inrättandet av ett med
borgarkontor . 

Från den tidigare planen kvarstår att avgöra om IT -verksamheten ska upp
handlas. Några nya verksamheter där upphandling bör prövas har inte iden
tifierats. Eftersom IT -verksamheten var i ett skede med stora förändringar i 
infrastruktur och verksamhetssystem fick konkurrensutsättningen av kom
munens IT-verksarnhet anstå under planeringsperioden. 

Kommunstyrelsen beslöt mot denna bakgrund att inte genomföra någon 
konkurrensutsättning under perioden under 2012 till 20 IS. 

Några nya omständigheter har inte uppkommit inför den nya planeringspe
rioden 2013 till201S. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 42 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-01-24 

KS 2013/23 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-02-19, § 39. 

Utskottet tillstyrker redovisat förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen planerar inte att genomföra någon konkurrensutsätlning av 
verksamheten 2013-2015. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets utvecklingsstrateg 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 43 KS 2013/29 

Beslut om förlängning av avtal för skrivare och kopiatorer 

Sammanfattning 
Kommuuen har sedan 2008 ett avropsavtal med Ricoh Sverige AB gällande 
skrivare och kopiatorer. Avtalet baseras på det dåvarande ramavtalet tecknat 
av Verva (6825-06). Kommunens nu giltiga avropsavtallöper ut 2013-04-
Ol. 
Kommunen genomför en egen upphandling. Den beräknas vara avslutad till 
årsskiftet 2013/2014. Således behöver ett tillfalligt avtal tecknas. 

Värdet i den nya upphandlingen beräknas uppgå till cirka 5 miljoner SEK 
under en avtalstid på fYra år. 

Beslutsunderlag 
Förslag till tillfalligt förlängningsavtal, 2012-02-14 
Tjänsteskrivelse 2013-02-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 41. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner tillfallig förlängning av avtalet. 

2. Styrelsen godkänner att ny upphandling av skrivare och kopiatorer 
genomfOrs. 

3. Styrelsen beslutar att rätten att fatta följande beslut, delegeras till 
ekonomichefen: 
Underteckna tillfalligt avtal 
Godkännande av förfrågningsunderlag 
Tilldelningsbeslut 
Avtalsteckning 

Beslutsexpediering 
Ekonomichefen 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2013-03-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 44 KS 2012110 

Ändring av kommunstyrelsebeslut om styrelsens representation 
i kommunala handikapprådet, KHR 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2013-02-04, § 27, att utse Carina Lund (M) till 
styrelsens representant i KHR. Marie Nordberg (MP) är, genom ett tidigare 
styrelsebeslut utsedd till ordinarie ledamot i rådet. Styrelsens beslut 2013-
02-04, § 27 bör därför justeras så att det framgår att Carina Lund (M) är 
kommunstyrelsens ersättare i rådet. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 27. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut, 2013-02-04, § 27. 

2. Styrelsen beslutar att utse Carina Lund (M) till kommunstyrelsens 
ersättare i kommunala handikapprådet, KHR, för resterande del av 
iunevarande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
KHR 
Walda 
Löne- Petersson 
Webbplats 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

I(S § 45 

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Följande noteras: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

I arbetsutskottets beslut 2013-02-19, § 42, framgår bland mmat att kom
mundirektören tillsammmls med konmmnstyrelsens ordförande getts i upp
drag att besvara skivelser från kommunala hmldikapprådet, KHR, 
KPR och AHR om att kommunen även fOltsättningsvis ska upprätthålla en 
funktion som kommunal ombudsman för äldre och funktionsnedsatta. Skri
velsen redovisas. 

Fråga ställs om det föreligger jämförmlde nyckeltal för av Håbo kommun 
ägda fastigheter. Noteras att nyckeltal fimls. Styrelsen föreslår att fastighets
chefen redovisar föreliggmlde nyckeltal till frågeställaren. 

Fråga om sanering av klotter på byggnadsfasader redovisas,. Noteras att 
kommunen, via entreprenör, tar bOlt klotter från kommunens byggnader, i 
det nännaste omedelbmt efter det att klotter tillkommit. Miljö- och teknik
förvaltningen föreslås undersöka förutsättningarna om övriga fastighetsäga
re i kommunen kan köpa tjänst i enlighet med det av1al som kOll1l11nnen 
upphandlat för klottersanering. 

Ekonomin för uppförande att Solängens äldreboende kommenteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar informationen. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och teknikförvaltningen 
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Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltningen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för in
ternhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga syste
met och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 2010. Utvär
deringen visade bland annat på att styrande principer saknades för vissa om
råden, överenskomna spelregler inte alltid följs och det är oklart om intern
hyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla fastighetsbe
ståndet i gott skick. 

För att få ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalförsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. Riktlinjerna sätter ramarna för hur lokaler
na ska hanteras avseende anskaffning, avveckling och i lokalbank. De styr 
upp hur interna och externa överenskommelser ska hanteras, hur ansvarsför
delningen är och hur dialog och samverkan mellan förvaltningarna ska ske. 

Riktlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens ledningsgrupp 
utan synpunkter. 

Utifrån riktlinjerna arbetas handböcker fram för att fungera som stöd i det 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och proj ektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunens ledningsgrupp. 

Miljö- och tekniknämnden föreslår 2012-11-05, § 116, att konnnunfullmäk
tige antar "Riktlinjer för lokalförsörjning och lokal användning, 
2012-10-16". 

Kommunstyrelsen återremitterade 2013-02-04, § 15 ärendet i avvaktan på 
kompletterande information om vad som skiljer det aktuella förslaget med 
föregående ordning. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam
manträde, 2012-02-19, § 37, föreligger en skriftlig sammanställning över 
skillnader/förändringar i det nya förslaget i förhållande till nu gällande reg
ler. Av redovisningen framgår bland annat följande: 

Dokumentstruktur 

Den största skillnaden mellan den tidigare antagna Handbok Internhyra och 
de nya Riktlinjerna kan kortfattat beskrivas i två punkter: 

Handbok Internhyra antogs 2008, ett doknment som beskrev allt från "vad" 
till "hur" för internhyressystemet. 
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De nya riktlinjerna beskriver endast "vad" och till riktlinjerna kopplas hand
böcker som beskriver "hur" arbetet ska genomföras. 

Förslaget im1ebär alltså förändringar gällande följande delar: 

Dokurnentstruktur Organisation 

Ordning för anskaffande och avveckling av lokaler 

Införande aven lokalbal1k. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 4 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-11-05, § 116 
Förslag till "Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, Håbo 
kommun 2012-10-16" 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 14 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 15 
Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013-02-19, § 37 
Skrivelse/redovisning av förändringar av nu gällande och föreslagna nya 
riktlinjer för lokalförsörjning och lokalal1vändning, 2013-02-18. 

Utskottet överlänmar ärendet till kommunstyrelsen, utan eget förslag till be
slut. 

Konununstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av fastighetschefen med betoning på föreliggande förslags 
skillnad jämfört med nu gällande bestän1melser. Informationen länmas 
bland 81mat utifrån skivelse daterad 2013-02-18. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och tekniknänmdens förslag till 
"Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanväl1dning, Håbo kommun 
2012-10-16", att gälla från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmälctige beslutar att från och med 2013-04-07 upphäva tidig81·e be
slut gällande riktlinjer och internhyra, beslutade 2008-04-28, § 41. 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, lSS, 
(1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001 :45) 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-01-29, § 6, en sammanställning över 
av nänmden beslutade gynnande men ej verkställda beslut. Av 
redovisningen framgår att kommunen per den december 2012 har totalt 15 
beslut som inte har verkställts. Besluten fördelas på beslut om permanent 
bostad, hemtjänst och/eller korttidsvistelse samt bostad med särskild service 
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnänmdens sammanställning i beslut 2013-01-29, § 6 

- Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-02-19, § 40. 

Utskottet tillstyrker redovisningen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 
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Förslag om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamheterna, 
förslag om ändrad kommunstyrelseförvaltning samt justering 
dels av nämndsreglementen och dels av nämndsbudgetar 

Sammanfattning 
Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett önskemål från både verksamhet 
och många förtroendevalda att flytta kultur och fritids verksamheter (exklu
sive musikskolan) till annan nämnd och förvaltning. Det skulle vara ett sätt 
att synliggöra verksamheterna samt ge möjlighet till ökad samverkan med 
annan verksamhet. I dagsläget finns inget beslut om förändrad politisk orga
nisation men det finns fördelar med att snarast - oavsett politiska organisa
tionsförändringar eller inte - genomföra en verksarnhetsövergång av kultur, 
bibliotek och fritid från bildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvalt
ningen. 

Ett förslag om en förändrad organisation med begränsat antal avdelningar 
och utökat antal enheter underlättar verksamhetsstyming. Med en utvecldad 
styrning blir verksamheten mer kostnadseffektiv, intern kommunikation för
enklas, liksom den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen. 

Med en ny förvaltningsorganisation följer ett förtydligande avansvarsOlmå
den på både enhets- och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar förvaltningen. Enheten är en 
del aven avdelning som är en del av förvaltningen som är en del av Håbo 
kommun organisation. En ny förvaltningsorganisation kan på ett bra sätt 
öppna för gränsöverskridande arbetssätt på alla nivåer. 

Utöver utfornmingen är ett bra ledarskap - på alla nivåer på förvaltningen -
en nyckelfaktor. 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebär att för alla 
medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

Den som initialt får förändrade arbetsuppgifter är den chef som byter ansvar. 

Förslag att kultur, bibliotek och fritid överförs från bildningsför
valtningen till kommunstyrelsens förvaltning 

En ny avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning har det kommunöver
gripande ansvaret för kultur, hälsa och aktiviteter för att erbjuda goda livs
villkor i Håbo med avseende på utvecklingen av ett socialt hållbart samhäl
le. Från bildningsförvaltningen överfors enhetema for kultur, bibliotek och 
fritid och som tillsammans med kommunstyrelsens stabs verksamhet för 
folkhälsa och ungdomsfrågor skapar den nya avdelningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.646 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-04 

KS 2013/25 

Avdelningen leds aven avdelningschef direkt underställd konnnundirektö
ren. 

Antal medarbetare: 14,3 årsarbetare 

Härmed så föreslås ändring av bildningsnänmdens reglemente, KS20111141 
nr 2011.1762, så att paragraferna 2, 4 och 6 överförs till konnnunstyrelsens 
reglemente, KS20111141 nr 2011.1756, som punkter under paragraf 6 - öv
rig verksamhet. 

Vidare så föreslås överföring i ett första steg budgeten för ansvar 5110 (fri
tidskonsulent), 5131 (kulturstrateg) och 5120 (bibliotekschef) retroaktivt 
från 20130101 från bildningsnänmden till konnnunstyrelsen. Budgetjuster
ing utifrån yta och fördelning av gemensamma resurser konnner att ske. 
Förslag till beslut om dessa justeringar konnner vid ett senare tillfalie. 

Vidare konnner delegationsordningarna att ses över och förändras efter be
hov. 
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Bör Beslut om reglemente för kommunstyrelsen, KS20 11/141 nr 
2011.1756 
Beslut om reglemente för bildningsnämnden, KS20 11/141 nr 2011.1762 
Förändrad kommunstyrelseförvaltning, utredning KS nr 2012.3552 
Tjänsteskrivelse 2013-02-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-02-13, § 30. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bildningsnämndens reglementes § 2, § 4 och § 
6 exklusive musikskoleverksarnheten, överförs till kommunstyrelsens 
reglemente. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att överföra budgeten för ansvar 5110, 5131 och 
5120 från bildningsnämnden till konnnunstyrelsen, retroaktivt från 
2013-01-01. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 
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