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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

2013-05-20, kl. 15.00-19.30, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör dock ej § 93, Werner Schubert (S) tjänst
gör § 93 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), frånvarande, Sven Svanström (Båp) tjänstgör 
Christian Ghaemi (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), t j änstgör 
Björn Allskog (M), frånvarande, Marie Nordberg (MP) tjänstgör 
Håkan Welin (FP), frånvarande, Anders Persson (FP) tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 

Werner Schubert (S), närvarande 
Leif Lindqvist (V); ej närvarande 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
Marie Nordberg (MP), tjänstgör 
Cecilia Liden (M), ej närvarande 
Joachim Westerlund (M), ej närvarande 
Anders Persson (FP), tjänstgör 

Per Kjellander, kommundirektör 
Jonas Eliasson, tf kanslichef 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Tarja Dahlin, personalchef, § 83 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 84, § 85, § 99, § 100, § 101 
Per Andersson, vd Håbo Marknads AB, § 100 
Märit Olofsson-Nääs, projekledare, § 98 
Anne-Mari Engman, mark- och exploateringsing. § 100, § 101 
Thomas BrandelI, socialchef, § 88, § 103 
Linda Sjöborg, fastighetschef, §§ 95-97 
Fredrik Holmgren, planerare, § 87 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

, Strategihuset, § 81 

Göran Eriksson (C) och Eva Staake (S) 

2013-05-30, kommunkansliet, kommunhuset, BåJsta 

§§ 79-105 

Kl. 17.30-17.45, § 84 
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Datum för 
anslags uppsättande: 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-05-20 

2013-06-03 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datum för 
anslags nedtagande, ef
ter: 2013-06-26 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 79 Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

§ 80 InfOlmationer från kommunstyrelsens ordförande och från kommundirektören 

§ 81 Krisledning och säkerhet 

§ 82 Säkerhet i kommunhuset 

§ 83 Redovisning av genomförd medarbetarenkät 

§ 84 Beslut om att ej genomföra beslutad försäljning av del av fastigheten Håbo Väppeby 6: 1 
till Bålsta Bostäder AB 

§ 85 Beslut om justering av senaste datum för fullmäktiges godkfumande av avtal med Kilen
krysset AB om markförvfu"V inom Olm'ådet Bjömbro/logistik Bålsta, del av Lundby 2: 1 

§ 86 Förslag om att upprätta ett integrationspolitiskt program 

§ 87 Underlag för en mindre översyn av viss kollektivtrafik inom Håbo kommun 

§ 88 Översyn av verksamheten inom Bålstapolama 

§ 89 Fyllnadsval Mälardalsrådets nfu'ingslivs- och FOU-utskott 

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 91 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 92 Aktuella protokoll 

§ 93 Delårsuppföljning 31 mars 2013 

§ 94 Förslag till budget och mål för år 2014 samt plan för perioden 2015-2016 

§ 95 Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra Västerfulgsskola, motionärer 
Carina Lund (M), Karl-Hemik Nanning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

§ 96 Förslag om investeringsmedel för åtgärder på Västerfulgsskolan 

§ 97 Förslag om godkännande av riktpris och finansiering - återuppförande av Junibackens för
skola i Skokloster 

§ 98 Beslut om projektplan för genomförande Bålsta centnrrll 

§ 99 Förslag till planuppdrag för kvarter m 4 Logistik Bålsta 

§ 100 Förslag om fårvfu'v av Håbo Bista 3:18 och del av Väppeby 7:52 inom Dragets Industri-

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

onu-åde 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-06-20 

§ 101 Förslag till ramavtal Håbo kommun och Skanska BoKlok avseende del av Väppeby 6:1 
och del av Bålsta 2:69, Björkvallen, Bålsta tätort 

§ 102 Redovisning av beredd motion om imättande av tillfälliga fullmäktigeberedningar, motio
närer: Göran Eriksson (C), Tomas Alm (FP), Fred Rydberg (KD) och Karl Hemik Nan
ning (M) 

§ 103 Redovisning av beredd motion om konklliTenssättning av hemsjukvården genom LOV, 
motionär: Carina Lund (M) 

§ 104 Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att underlätta får pensionärer 
att inhämta samhällsinformation via moderna kOlmnunikationssystem, motionär: Lisbeth 
Bolin (C) 

§ 105 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarfårslag 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 79 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras med följande 
punkter: 

Försäljning av Håbo Väppeby 6:1 till Bålsta Bostäder 
Upprättande av ett integrationspolitiskt program 
Redovisning av medarbetarenkät. 

Beslutsunderlag 
- Utsända handlingar till dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens godkänner utsänd och kompletterad dagordning, i enlighet 
med ordförandens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

61gb 1L11 I 

Nr 2013.1648 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 80 KS 2012/6 

Informationer från kommunstyrelsens ordförande, kommundi
rektören och ekonomichefen 

Sammanfattning 

Följande redovisas av kommunstyrelsens ordförande: 

Kung Carl XVI Gustaf har besökt Uppsala i samband med pågående Eriks
gata. Håbo kommun representerades i samband med detta av kommunsty
relsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S) samt diakonen Bodil 
Wrangsjö. Ett tackbrev från Wrangsjö redovisas. 

R>p. lCtq +-,1 \ ·ft c" dl k . R . .c" b d t U l l" d' ttommuns)'tg avgI 101' me ems ap 1 eglOlilor un e ppsa a an, re OVI-
sas. 

Följande redovisas av kommundirektören: 

Anställningen av bildnings- och skolförvaltningens förvaltningschefkom
mer från och med den 1 juli att övergå från konsultmedverkan till tillsvida
reanställning. 

Den tidigare vakanta funktionen som planchef vid kommunstyrelsens för
valtning är nu tillsatt. 

Den tidigare vakanta funktionen som inköpschef vid kommunstyrelsens för
valtning är nu tillsatt. 

Följande redovisas av ekonomichefen: 

Infonneras om pågående domstolshantering av kOlmnunens tvist med elle
verantörsbolaget Kraft och Kultur. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JU~RE 

C'J I~ 101 I 
Nr 2013.1649 



i-lABO 
KOMMUI\J 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 81 

Krisledning och säkerhet 

Sammanfattning 
En översyn av handlingsplaner, ledning och ansvarsfördelning dels för 
räddningstjänsten och dels för kOlmmmens förebyggande verksamhet pågår. 

Vid dagens sammanträde redovisas att översynen visar på ett antal möjlig
heter till att förbättra och förtydliga handlingsplanerna och dänned klargöra 
var ansvaret ska ligga för de olika områden som regleras i lag om skydd mot 
olyckor (2003:778). Kommunens räddningstjänst är organiserad i kommu
nalförbundet Räddningstj änsten Enköping -Håbo. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar dels redovisningen och dels kommundirektörens fort
satta arbete med översynen av verksanmeterna. 

Beslutsexpediering 
K01111TIundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1726 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 82 

Säkerhet i kommunhuset 

Sammanfattning 

KS 2013/77 

Under senare tid har fyra inbrott skett i kommunhuset. Vid dessa tillfällen 
stals sammantaget ett stöne antal datorer. Kommundirektören infonnerar 
om ärendet. 

Besl utsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 70. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppmanar milj ö- och tekniknämnden att genoföra föreslagna 
åtgärder för förbättrad säkerhet i kommunhuset. Finansiering av åtgär
derna förutsätts ske genom att miljö- och tekniknämnden ombudgeterar 
medel för åtgärderna. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknäImlden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 83 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

Redovisning av genomförd medarbetarenkät 

Sammanfattning 
En medarbetarundersökning riktad till samtliga tillvidareanställda genom
fördes under perioden november -december 2012. Syftet med undersök
Iungen är att få information som kan bidra till det pågående förbättringsar
betet i kommunens verksamheter. Svarsfrekvensen var 66 %. 

Av resultatet framgår översiktligt att inom följande tre Olmåden uppvisas 
mycket positiva resultat: 

Trivsel 
Meningsfullhet 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) 

Nedan redovisas Olm"åden som, trots förbättrade resultat i jämförelse med 
motsvarande undersökning genomförd år 2009, kan utvecklas och förbätt
ras: 

FÖliroende för ledlungsgmpp 
Ledarskapsfrågor 

Noteras att handlingsplaner ska upprättas, i första hand för de Olm"åden i un
dersökningen som uppvisar mindre bra resultat. 

Beslutsunderlag 
- Medarbetarundersökning 2012. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar lrumlad infomlation. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2013.1731 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 84 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2013/35 

Beslut om att ej genomföra beslutad försäljning av del av fas
tigheten Håbo Väppeby 6:1, till Bålsta Bostäder AB 

Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen beslöt 2013-04-08, § 62 att försälja del av fastigheten 
Håbo Väppeby 6:1 Bålsta tätOli, till Bålsta Bostäder AB. 

Avtalet för försäljningens fullföljande är inte påtecknat av parterna. 

Vid dagens sammanträde diskuteras frågan om kOlmnunen ska fullfölja det 
tidigare styrelsebeslutet om försäljning eller om detta ska avbrytas. 

Efter det att sammanträdet ajournerats noteras följande: 

Yrkande 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar, med instämmande från Carina Lund (M), att 
tidigare beslutad försäljning av fastigheten Väppeby 6:1 del av, till Bålsta 
Bostäder AB, inte ska genomföras. 

Onu'östning 
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger i fonn av 
Lunds (M) m.fl. yrkande om att inte genomföra försäljningen. 

Ordföranden prövar yrkandet och konstaterar att kOlmnunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta innebärande att inte genomföra försäljningen av Väppeby 
6:1 del av, till Bålsta Bostäder AB. 

Beslutsunderlag 
- KOlmnunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 62. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 
2013-04-08, § 62, om att försälja fastigheten Väppeby 6: 1 del av, till 
Bålsta Bostäder AB. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 85 KS 2013/56 

Beslut om justering av senaste datum för fullmäktiges godkän
nande av avtal med Kilenkrysset AB om markförvärv inom om
rådet Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade 2013-04-08, § 64 ärendet om försäljning till 
Kilenkrysset AB av mark inom Olmådet Logistik Bålsta. I till ärendet hö
rande avtal mellan Håbo konunun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset 
AB framgår av § 7, som reglerar avtalets giltighet, att detta är beroende dels 
av konununstyrelsens godkfumande av avtalet, vilket skedde 2013-04-08, § 
64, och dels att fullmäktige senast 2013-06-30, godkfult markförsäljningen. 
Ärendet har inte behandlats av fullmäktige. 

Bedöms lfunpligt att datum för tidpunkt då fullmäktige senast ska godkfuma 
markförsäljningen, flyttas franl till 2013-10-31. Båda parter fu· överens om 
denna fuldring i det aktuella avtalet. 

Beslutsunderlag 
Konununstyrelsens beslut 2013-04-08, § 64 

- Avtal om marköverlåtelse med bilagor, KS hid m 2013.1011. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att ändra i avtalet mellan Håbo kOlmnun, Håbo Mark
nads AB och Kilenkrysset AB så att datum för avtalets giltighet, uttryckt 
i avtalets § 7, fuldras från 2013-06-30 till 2013-10-31. Noteras att samt
liga parter godkfumer förändringen. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef, kommunstyrelsens förvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 86 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/78 

Förslag om upprättande av ett integrationspolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23, § 84 bland annat att riktlinjer för flyk
tigmottagandet skulle tas fram. 

Kommunstyrelsen behandlade 2012-05-21, § 92, socialnämndens förslag till 
riktlinjer för flyktingmottagande. Styrelsen beslöt att åtenemittera ärendet 
till socialnämnden för kompletterande utredning. 

Vid dagens sammanträde föreslås att ett integrationspolitiskt program upp
rättas och att arbetet bedrivs i en tillfällig fullmäktigeberedning. Social
nämndens arbete med att utfOlTIla riktlinjer för flyktingmottagande blir där
med vilande fram till dess fullmäktige antagit det integrationspolitiska pro
grammet tillsammans med eventuella följdbeslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-23, § 84 
Socialnämndens beslut 2012-04-24, § 40 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 92. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen föreslår att socialnämnden till kOlmnunstyrelsen redovisar ett 
förslag på imättandet aven tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag 
att redovisa ett förslag till ett integrationspolitiskt program. 

2. Styrelsen noterar att arbetet med riktlinjer för flyktingmottagande, som 
bedrivs inom sociahlämnden, är vilande, tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnfumlden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/72 

Underlag för en mindre översyn av viss kollektivtrafik inom 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
Infor tidtabellsläggning av UL:s trafik under år 2014 inom Håbo kommun, 
bedöms det lämpligt att till UL framfOra forslag på justeringar av trafiken. 

Inror kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-05-20, uppmanas 
partiforeträdama genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2013-05-07 § 69, att till planeraren vid kommunkansliet redovisa forslag på 
justeringar av trafiken. 

KOlmnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Följande synpunkter noteras: 

Önskemål om utökad turtätheten med direktbuss från Bålsta till Uppsala 

Önskemål om bättre tidsanpassning av trafiken mellan Uppsala och 
SIcokloster så att väntetiden i Bålsta kortas for bussanslutningen mot 
Skokloster 

Önskemål om en översyn av trafiken på "Åsen", Bålsta tätort 

Önskemål om att en omstigningsmöjlighet i Litslena ordnas för bättre trafik 
fi .. ån Bålsta mot Uppsala 

Önskemål om att justera trafiken inom "Mjuka Linjen" så att bussen angör 
DyameOlmådet 

Önskemål om att tidtabellen foljs for trafiken inom "Mjuka Linjen" så att 
avgångar inte fore utsatta tider 

Önskemål att forutsättningama for gratis resande inom tätOlistrafiken för 
brun och personal inom brul1omsorgen i samband med utflykter med med 
mera 

Önskemål om att undersöka forutsättningama for busstrafik inom Viby äng, 
Bålsta tätOli 

Önskemål om forbättrat "inväntande" av bussar vid forseningru" inom 
pendeltågstrafiken mot Bålsta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1647 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-05-20 

KS 2013/72 

1. Styrelsen beslutar att notera redovisade synpunkter för redovisning till 
UL i samband med överläggning 2013-06-17. Ytterligare synpunkter på 
trafIken kan redovisas till planeraren vid kOlmnunkansliet inför planerat 
möte med representanter för UL. 

Beslutsexpediering 
Planerare - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 88 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2012/80 

Översyn av verksamheten inom Bålstapolarna 

Sammanfattning 
Verksamheten Bålstapolarna startade i maj 2008 och den ingår i socialför
valtningens stöd- och behandlingsenhet. Verksamheten syftar till att skapa 
trygghet i det offentliga rulmnet och är inriktad mot att förhindra brott och 
missbruk bland ungdomar. 

KOlmnunstyrelsen uppdrog 2012-09-03, § 131, till kommunens lednings
grupp att genomföra en översyn av verksamheten inom Bålstapolarna. Syf
tet med översynen ska bland annat vara att visa hur verksamheten kan ut
vecklas. 

Beslutsunderlag 
KOlmnunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 131 
Rapport "Översyn av verksan1heten inom Bålstapolarna, 2013-03-08" 
Arbetsutskottets hantering av ärendet, 2013-05-07, § 71. 

Utskottet överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, utan förslag till be
slut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreligger en rapport från socialchefen och skolchefen med förslag på ett 
antal utvecklingsförslag för verksamheten. A v rapporten framgår ett antal 
förslag på utveckling av verksarnheten. 

Socialchefen redovisar och kommenterar rapporten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar uppdra till socialnämnden att i samverkan med skol
nänmden, utveckla verksamheten utifrån utredningens förslag. 

Beslutsexpediering 
SocialnäIm1den 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 89 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2012/10 

Fyllnadsval till Mälardalsrådets näringslivs- och FOU-utskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2013-04-08, § 75, genom fyllnadsval utse 
ledamöter och ersättare att ingå i vissa av Mälardalsrådets utskott. 

Föreslås att styrelsen utser en ledamot i näringslivs- och FOU-utskottet, 
efter Gunilla Edwertz (S) som är avflyttad från Håbo kommun. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut gällande dagordningen 2013-05-07, § 67. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande att utse ledruTIot i 
Mälru'dalsrådets näringslivs- och FOU-utskott, för resterrulde del av 
innevarande mandatperiod, efter Gunilla Edweliz (S). 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförrulde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 90 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2012/6 

Följande beslut for perioden 2010-02-15 - 2013-04-24, foreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
CII KommunstyrelsenIKS-stab, perioden 2013-02-15 - 2013-02-18. 
o Miljö- och teknikforvaltningen, perioden 2013-02-26 2013-04-18. 
• SkolfOrvaltningen, perioden 2013-01-14 - 2013-04-19. 
e SocialfOrvaltningen, perioden 2013-01-15 - 2013-04-18. 
CII BildningsfOrvaltningen, perioden 2013-03-05 - 2013-04-10. 

Enskilda beslut 
• Beslut om tillförordnad upphandlingschef, kOlllil1Undirektör Per Kjel

lander, daterad 2013-03-01. 

• Förordnande kommundirektör under perioden 21013-03-22 - 2013-03-
29, kOl111llundirektör Per Kjellander, daterad 2013-03-19. 

• Utlämnande av allmän handling, partiellt avslag, tf upphandlings chef 
Vipul Vithlani, daterad 2013-03-22. 

• Förordnande som förvaltningschef fOr miljö- och teknikförvaltningen 1-
7 april 2013, tfkommundirektör Vipul Vithlani, daterad 2013-03-25. 

• Yttrande över åtgärdsprogranl alkohol, narkotika, dopning och tobak 
Uppsala län 2013-2015., kommunstyrelsens ordforallde Agneta Hägg
lund, daterad 2013-03-26. 

l» Ansökan om registrering for lotteri enligt 17 § lotterilagen for perioden 
2013-12-02 - 2016-12-01, kommunsekreterare Hans Nordstedt, daterad 
2013-04-17. 

• Beslut om att kOlllillunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare får 
överta arbetsuppgifter gälland posthantering under varselperiod, kom
munstyrelsens ordforande Agneta Hägglund, 2013-04-26. 

Protokoll 
• Protokoll från kOlllillunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den päl111 som finns med vid 
sal1l1llanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Srullillanställning av delegationsbeslut 2013-04-24. 
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2013-06-20 

KS 2012/6 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
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2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

JU~RE 

KS § 91 KS 2012/6 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-06-20 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-04-24. 

- Tjänsteskrivelse 2013-04-24. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
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Redovisning av aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/13 

Föreligger mimlesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet, Håbo Hus AB, 
och Håbo Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
Mimlesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-02-27 
Mimlesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-04-12 
Protokoll från Håbo Hus AB, 2013-03-05 
Protokoll från Håbo Marknads AB, 2013-02-26 
Protokoll från Håbo Marknads AB, 2013-04-17 
Tjänsteskrivelse 2013-05-25. 

Utskottet överlämnar sammanställningen till styrelsen, för käm1edom. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar mhmesanteckningar och protokoll, för käm1edom. 
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Delårsuppföljning 31 mars 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/60 

Förutsättningarna för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår ska lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommente
ras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser ska förvaltningruna lämna för
slag till åtgärder för att eliminera underskotten och samtidigt lämna förslag 
till ändringru' av nämndmålen om det bedöms som nödvändigt. Detta för att 
nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om vilka åtgärder som ska 
vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visru' på cirka 12,4 mkr. I förhållande till det 
budgeterade resultatet på cirka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 2,0 
mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden re
dovisar en prognos på 8,8 mkr i underskott. Det är främst insatser för barn i 
behov av särskilt stöd som är orsaken. Förvaltningen arbetru' med en hand
lingsplan för att nå en budget i balans. Socialnämnden visar ett underskott 
på 795 tkr. En av orsakerna är att hemtjänsten är dyrare än budgeterat. Det 
särskilda boende Solängens start kOl1uner att senareläggas för att minska 
kostnaderna. Förvaltningen gör bedömningen att allmän återhållsrunhet till
sammans med vissa åtgärder kommer att ge ett nollresultat vid ål'ets slut. 
Miljö- och teknikförvaltningen prognostiserru' att nå ett nollresultat genom 
att vidta åtgärder under året. 

SKL hru' aviserat att diskonteringsräntan k0111lner att sänkas för ål' 2013. 
Detta ilmebär att kostnaderna för pensionsskulden kommer att öka. Prognos 
för pensionsskulden kommer att beställas från KP A i srunband med delål's
bokslutet. 

AF A har aviserat att en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende 
åren 2004 till 2006 kan blir aktuell. Detta kommer att redovisas i samband 
med delårsbokslutet. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-04-24 från Sveriges kommu
ner och landsting (SKL), visru' att intäkterna väntas bli 3,6 mkr högre än 
budgeterat. 

Räntenivån är fortfru'ande låg 2013. Eventuellt kOlnmer ett överskott att re
dovisas under året förutsatt att räntenivån inte ökar. 

Investeringar 
Miljö- och tekniknänulden redovisru' att VA-avdelningens investering i om
och tillbyggnad av Bålstas reningsverk kOlnmer att överskrida budgeten 
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med totalt 10 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser har inträffat så den totala investeringen blir dyrare. 

Förslag till ram justering av driftbudgeten mellan nämnderna på grund av 
organisatoriska förändringar 

Kommunens kontaktcenter har startat och den budget som nämnderna tidi
gare avsatt för detta ändamål bör omdisponeras till kommunstyrelsen. Det
SaImna gäller finaIlsieringen av gemensaIn kOlmnunikation. Budget föreslås 
därför omdisponeras till kommunstyrelsen (totalt 2 290 tkr) med 210 tkr 
från kOlllinunstyrelsens kansli, 660 tkr från bildningsnämnden, 210 tkr från 
skolnfumlden, 660 tkr från socialnfulmden SaInt 550 tkr från milj ö- och tek
niknfumlden. 

Kultur- och fritidsverksamhet exldusive musikskola fördes över från bild
ningsnämnden till konmmnstyrelsen den 8 april, men films kvar på bild
ningsnfumlden i denna rapport som avser sista mars. Föreslås att budget nu 
överförs med 22 177 tkr för driften och 595 tkr för investeringar för de an
svar som överförts. Slutlig reglering av budget för förvaltningsgemenSaIlmla 
poster är inte färdigställd, vaI'för ytterligare omdisponering kOllliller att ske. 

Förslag till omdisponering av budget inom kommunstyrelsen 

Håbo kommuns webbplats behöver utvecldas för att nå full delaktighet och 
jfunlikhet i saInhället. Webbplatsen behöver dfu'för aIlpaSSas så att den blir 
tillgänglig och följsrun oavsett vilken plattform maIl surfar med. Den totala 
budgeten för projektet fu' 655 till 1055 tkr VaI'av 200 tkr föreslås omdispone
ras i år från kommunstyrelsens medel till förfogaIlde till Kommunikation. 
Budget för konunande år tas upp i budgetprocessen inför år 2014. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31 mars 2013 
Tjänsteskrivelse 2013-05-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 74. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 
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2013-06-20 

KS 2013/60 

1. Styrelsen beslutar att godkänna delårsuppföljningen för den egna verk
samheten. 

2. Styrelsen uppmanar skolnänmden till styrelsens sammanträde i sam
band med delårsbokslut per sista augusti, redovisa en att en uppföljning 
av åtgärdsplan. 

3. Styrelsen uppmanar socialnämnden att minimera underskott redovisat i 
delårsuppföljning och redovisa detta i samband med delårsbokslut. 

4. Styrelsen föreslår miljö- och teknilmämnden att till styrelsens samman
träde i september redovisa hur nämnden planerat att hantera underskot
tet inom VA-verksamhetens investeringsbudget. 

5. Styrelsen beslutar att omdisponera 200 tkr av driftbudgeten från KS me
del till förfogande till Kommunikation, ansvar 13012. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkälma delårsuppföljning per sista mars 
2013. 

2. Fullmäktige beslutar att omdisponera budget till kommunstyrelsen (to
talt 2 290 tkr) med 210 tkr från kommunstyrelsens kansli, 660 tla från 
bildningsnämnden, 210 tkr från skolnfumlden, 660 tkr från socialnfullil
den samt 550 tkr från miljö- och tekniknfumlden för kontaktcenter och 
gemensam kOlmnunikation. 

3. Fullmäktige beslutar att omdisponera 22 177 tkr i driftbudget och 595 
tkr i investeringsbudget från bildningsnämnden till kommunstyrelsen 
för de ansvar inom kultur- och livshälsa som överförs. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Skolnfullild 
Socialnfumld 
Miljö- och tekniknämnd 
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KS 2013/73 

Förslag till budget år 2014, förslag till nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats, borgensavgift samt plan för perioden 
2015-2016 

Vid sammanträde föreligger den politiska majoritetens forslag dels till 2014 
års ekonomiska ramar for nämndemas drift, skattesats och dels till fullmäk
tiges mål for år 2014 samt altemativ finansplan 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 75 
Majoritetens förslag till budget 2014 med mera, hid nr KS 2013.1570 
Förslag till beslut 2014-05-20. 

Noteras att eventuella altemativa forslag kommer att redovisas i samband 
med fullmäktiges behandling av ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2014 till 21 :34 kr 

2. Fulhnäktige fastställer mål på fullmäktigenivå for styrelser och nämn
der 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsra
mar tkr, totalt for driftbudgeten år 2014, enligt foljande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska pmiier 

Valnämnd 

Revision 
Överfömlyndm'e 

KOlnmUllstyrelse 
Räddningstj änst 

Kommunstyrelsens forfogmlde 
Bildningsnämnd 

Skolnämnd 

Socialnämnd 
Miljö- och tekniknämnd 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 2013-06-20 

Kommunstyrelsen 

KS § 94 KS 2013/73 

4. Räddningstjänstens anslag om 17 540 tia beslutas under förutsättning 
att Enköpings kOlllillun fattaT ett likalydande beslut om utökningen av 
sin andel för år 2014 

5. KOlllinunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB 
enligt lagstiftningen om allmännyttan 

6. Kommunfullmäktige godkfumer att kOlllinunstyrelsen beslutar om vad 
som anses som marknadsmässigt borgensavgift. 
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2013-06-20 

KS 2013/46 

Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra 
Västerängsskola, motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nan
ning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

Sammanfattning 
Omfattande byggtekniska brister och skador har konstaterats i Västerängs
skolan i fonn av läckande tak, fuktskador i byggnadens ytterväggar, uttjänta 
fönsterpartier med mera. Miljö- och tekniknä111nden redovisar ett stölTe an
tal åtgärder dels för att åtgärda de byggtekniska bristema och skadoma samt 
dels för att anpassa lokalema till skolans behov. Den totala kostnaden för 
detta är beräknad till 35,2 Mkr. Atgärdema beräknas genomföras under en 
treårsperiod. 

I samband med fullmäktiges sammanträde 2013-03-25, beslöt fullmäktige 
att överlämna en motion om Västerägsskolan till kommunstyrelsen, för be
redning. 

I motionen föreslås en rivning och nybyggnation av Västerängsskolan för att 
skapa en hälsosam byggnad med en planering som är anpassad till dagens 
pedagogik. Motionärema anser att det svårligen går att åtgärda alla problem 
så att en god byggteknisk standard uppnås tillsammans med en god ime mil
jö. 

Av kommunkansliets yttrande över motionen framgår följande i samman
fattning: 

Skolan byggdes om mellan år 2001 och år 2003 till en total kostnad av . ca 
83,0 mkr inklusive nybyggnation av spOlihall på ca 14,5 mla. Det bokförda 
värdet uppgick till2,5·mkr ilman ombyggnationen det vill säga år 2001. 
Skolan inrylmner idag 464 elever. 

Av kommunens balansräkning framgår det att det bokförda värdet per 31 
december 2012 uppgår till 52,8 mkr, varav sporthallen 7,2 mkr. De totala 
avskrivningama under åren efter färdigställandet av skolan inkl. sporthallen 
uppgår till 30,0 mkr, innebärande ca 3,0 mla i årlig avskrivning eller vär
deminskning. 

Merkostnadema, åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolan haft konstruktionsfel har miljö- och teknikför
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester
ingsbudget om ca 2 200 tkr. 
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Kostnaderna åren 2010-2011 for att anpassa lokaler till skolans behov 
Under våren 2010 utreddes behovet av ombyggnation för att skapa stön-e 
klassrum på Västerängsskolan. De åtgärderna som fran1togs då kostnadsbe
räknades till totalt 1 764 tkr. Efter prioriteringar genomfordes de mest nöd
vändiga åtgärder for 196 tkr. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om
byggnation ett omtag för åtgärderna med en lägre kostnad, som då beställ
des. Kostnaden blev då 406 tkr. 

Vid underhandskontakt med kommunens fastighetsavdelning, så är bedöm
ningen att efter de ombyggnads- och renoverings åtgärder som är fOreslagna 
och de tillkommande arbeten som beställs av skolförvaltningen fOr att an
passa verksamheten till nu rådande forutsättningal", k01ll1ner skolan att ha 
välfungerande lokaler. 

Nybyggnation av befintlig skola i enlighet med motionäl"ernas forslag: 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr for en skola av motsvarande storlek. Där till tillkOlmner ut
rangering (direktavskrivning) av den befintliga skolan exldusive spOlihall på 
ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. K01ll1nunen har även lån på 
motsvarande SUllllna det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste finansieras genom nyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel kOlmner räntekostnaden for det nya lånet att upp
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1669 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/46 

Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden för båda altemativen. 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
ing 

Befmtligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Räntekostnad 3% 2436 tkr 5880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

l) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är beräknad på det nya anskaffuingsvärdet för skolan. 

Detta kommer att ge stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnadema kommer att öka för kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. Dmiill tillkom
mer kostnaden för utrangering av det bokförda värdet på den befintliga an
läggningen vilket kommer att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 

Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västermlgsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen kOllliller kOlmnunen att ha kvar om byggna
den rivs. 

Skolförvaltningen har fått en förfrågan från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra Västerängsskola". 

Skolförvaltningens uppfattning m' att nuvarande skolbyggnad, fömtom ta
ken, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungerande skola uti:fi:ån 
dagens pedagogik. Jmllförelser kan göras med Futurumskolan där ombygg
nationen blev mycket lyckad. 
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Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleområde är paviljonger och bör så småningom 
bytas mot mer pennanenta lokaler. Utifrån de behov som skolforvaltningen 
nämner bör kOlllinunens mer omfattande investeringsmedelläggas utifrån 
ett bredare perspektiv, snarare än prioritering aven ny Västerängsskola." 

I samband med kOlllinunfullmäktiges åtenemittering av ärendet, tillkom en 
begäran om att det framtida behovet av skollokaler ska redovisas. 

Sammanfattande bedömning 

Salllinanfattningsvis är bedölmlingen från kommunstyrelsens forvaltning att 
den befintliga anläggningen for Västerängsskolan behålls, men att de åtgär
der som fOreslagits av miljö- och tekniknänmden genomförs. 

Det som motionärema foreslagit, att skolan ska allpaSSas till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillsalnmans med skolforvaltningen ligger helt i 
linje med det som miljö- och tekniknäillilden har föreslagit. Bedömningen 
från kommunstyrelsens förvaltning är att det genomfors i samband med de 
övriga åtgäi·der for tak etc. 

I samballd med redovisning till fullmäktige av yttralldet över motionen, 
2013-04-22, beslöt fullmäktige att genom minoritetsåtenemiss återfora ären
det till kOlmnunstyrelsen for fömyad beredning där fralntida behov av skol
lokaler ska fralngå .. 

Beslutsun~erlag 

Motion - Atgärder for en bra Västerängsskola 
Kommunfulhnäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteskrivelse 2013-03-26 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 77 
KOlnmunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 33 
Arbetsutskottets behalldling av ärendet 2013-04-07, § 76 
Tjänsteskrivelse från fastighetsavdelningen, 2013-05-13. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde foreligger en kompletterallde skivelse från miljö
och teknikforvaltningen. A v skrivelsen fralngår fomtom en redovisning av 
byggtekniska brister och byggfel i skolall med vidhängallde kostnadsberäk
ningal· for att åtgäi·da dessa Salnt även en bedöllliung av behovet av nypro
duktion av skollokaler. Av bedömningen fralngår att behovet aven till
kOlnmallde skola kan korruna under åren 201912020. 

Fastighetschefen medverkal· vid äi·endegenomgången. 
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Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast förslag om att mo
tionen ska avslås föreligger. 

Ordföranden prövar avslagsförslaget och filmer att styrelsen beslutar i en
lighet med detta. 

Ordföranden godkänner att Carina Lund (M) till protokollet får foga en 
skriftlig protokollsanteckning enligt följande: 
" Ärendet har inte kunnat behandlas på ett konekt sätt på grund av bristfäl
liga underlag som presenterats och beslut om att införskaffa baracker har ta
gits innan det fmmits beslut från KF. Politiken har dänned marginaliserats 
och detta anser vi inte vara konekt. Den politiska processen måste alltid be
aktas och åtgärder får inte vidtagas som binder upp kommunfullmäktiges 
politiker. I det nya underlaget finns beskrivit konsekvenserna av den kost
nad som ytterligare konuner att belasta nämnden om man inte får de begärda 
pengarna." 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Konununfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/49 

Förslag om Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslöt 2013-04-22, § 34, att genom majoritetsåterremiss över
lämnat ärendet till kommunstyrelsen för viss samordnad beredning med 
ärendet om motion om att riva och nyproducera en byggnad för Västerängs
skolans verksamheter (KF 2013/§ 33). Motionen återfördes till kommunsty
relsen, vid samma tillfälle, genom fullmäktiges beslut om minoritetsåterre
miss av ärendet. 

Vid dagens sanunanträde har kommunstyrelsen på nytt behandlat motionen 
och kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Styrelsen vid dagens 
sammanträde att på nytt ta ställning till det förslag om extra investeringsme
del för åtgärder i Västerängsskolan som miljö- och tekniknämnden redovi
sar. 

Av ekonomichefens tjänsteskrivelse framgår bland rumat följande: 

"Miljö- och tekniknämnden hru' till konununfullmäktige anhållit om extra 
investeringsmedel för renovering av tak och andra åtgärder som måste 
genomföras på skolrul. Atgärderna är framtagna genom en utredning och 
projektering för att skapa en långsiktig lösning. 

Förvaltningen har till nämnden presenterat två olika förslag och nämnden 
har beslutat om alternativ 2. 

Ombyggnationen enligt alternativ 2 beräknas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period. För år 2013 beräknas kostnaderna till 11,0 mkr vru'av 3,2 mIa finan
sieras av nänmden genom omdisponering av nämndens investeringsbudget. 
Nämnden anhåller om extra medel om 7750 tkr av kommunfullmäktige för 
år 2013. Kostnaderna för projektet åren 2014-2015 på 19,0 mla respektive 
3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidru'e hru" miljö- och tekniknänmden uppdragit till förvaltningen att i sam
råd med skolförvaltningen se över skolan lokaler och anpassa skolan till da
gens pedagogiska behov. Enligt nämnden får budgeten för verksrulmets
anpassningru" hanteras separat. 

En uppskattning av kostnader för att rulpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mla. 
Kommunstyrelse förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutru" 
om att ge miljö- och tekniknämnden extra investeringsanslag för detta och 
att en återrapportering sker till kommunstyrelsen efter srum"åd med skolan 
och efter att ett prisförslag föreligger." 
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Kommunstyrelsen 

KS § 96 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-05-20 

KS 2013/49 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 34 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan, 2013-03-27 
Miljö- och teknilmänmdens beslut 2013-03-18, § 27 
Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 77. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fastighetschefen är närvarande i samband med styrelsens behandling av 
ärendet. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast miljö- och teknik
nänmdens förslag tillsammans med ett kompletterande förslag från ekono
michefen om att extra investeringsmedel ska anslås, föreligger. 

Ordföranden prövar därefter förslagen och konstaterar att styrelsen tillstyr
ker de båda delförslagen. 

Ordföranden godkänner att Carina Lund (M) till protokollet får foga en 
skriftlig protokollsanteckning enligt följande: 
" Som en följd av behandlingen av motionen om Västerängsskolan, vill vi 
även till detta beslut påpeka att vi inte är nöjda med denna ärendehantering 
och kfumer oss tvungna att godkänna en extra investering för att undvika 
den extra kostnad som rumars skulle bli följden. Vi salmar dock fortfru'rulde 
en beskrivning av vilka konsekvenser detta får för miljö- och teknik nfu' man 
omallockerar alla pengar till detta projekt," 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l, Fullmäktige beslutru' om att extra investeringsmedel rulslås för åtgärder 
på Västerängsskolan om 7750 tkr. 

2, Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel om 2,5 mkr anslås 
för att anpassa lokaler till skolrul behov, 
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2013-06-20 
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Beslut om godkännande av riktpris och finansiering - återuppfö
rande av Junibackens förskola i Skokloster 

Sammanfattning 

Junibackens förskola med sex avdelningar i Skokloster totalförstördes aven 
brand 2012-05-24. KOlmnunstyrelsen beslöt 2013-02-04 § 14, att åtemppfö
randet av den nedbrmma förskolan ska Olnfatta åtta avdelningar. Detta för 
viss samordning av verksamheten inom Skokloster. 

Vid samma tillfälle beslöt styrelsen föreslår att miljö- och tekniknänmden 
till kOlmnunstyrelsen redovisar förslag på hur finansiering kan ske, efter det 
att försäkrings frågan är utredd. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 52, framgår bland an
nat följande: 

"Utifrån förprojekteringen har två kostnadsberäkningar tagits fram. Entre
prenören har gjort en kalkyl och fastighetsavdelningen har genom en extern 
konsult tagit fram en kalkyl. Dessa kalkyler har jämfölis och diskuterats för 
att komma överens om ett riktpris. Kalkylerna var till största del väldigt lik
värdiga. Skillnad fanns i kostnader där entreprenören har tagit in pris från 
underentreprenörer där framför allt markentreprenaden låg högre. Vid för
frågan har märkts ett lågt intresse för markentreprenaden. Arbete pågår för 
att få in pris från minst en entreprenör till. 

Utifrån kalkylerna har ett gemensamt riktpris tagits fram. Riktpris är den 
kostnad som projektet beräknats till med den utformning som är fran1tagen i 
förprojekteringen. Riktpriset är fortfarande under förhandling och kan 
kOl111na att sänkas. 

Nedan visas en kalkyl för byggprojektets olika delar. Skede 1 avser projek
teringsskede som nu är i slutfasen. Skede 2 påböljas efter att entreprenad
kontrakt är undertecknat. Byggherrekostnad är kommunens kostnad för pro
jektet, såsom projektledning, konsultstöd, anslutningsavgifter och bygglov. 
Förhandling pågår med försäkringsbolaget om ersättningens storlek, ersätt
ningen i kalkylen nedan är endast en uppskattning. 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 97 

Ekonomisk kalkyl 

Skede 1, Entreprenad, projektering 
Skede 1, Byggherrekostnad 
Skede 2, Entreprenad, Riktpris 
Skede 2, Byggherrekostnad 
Konstnärlig utsmyckning 1 % 
Ersättning från försäkring 
Självrisk. 

Preliminär kostnad 

Tidplan 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2012/94 

2450 tkr 
400 tkr 

49294 tkr 
2400 tkr 

500 tkr 
-19000 tkr 

220 tkr 

36264 tkr 

Då riktpriset är beslutat av kommunstyrelsen kan beslut tas i miljö- och te" 
den om entreprenadkontrakt för genomförandet av byggnationen. Under 
förutsättning att beslutet om entreprenadkontrakt tas senast under juni kan 
byggstart ske i augusti. Förskolan beräknas kunna stå färdig för inflyttning 
till senast årsskiftet 2014-2015." 

Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att anta riktprisets 
maximala nivå för entreprenaden som helhet med åtta avdelningar och med 
maxpris 49 294 tkr. 

Noteras att fastighetschefen medverkar i samband med kommunstyrelsens 
behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 14 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 52 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-05-07, § 78. 

Utskottet tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att för ett återuppförande av Junibackens förskola, 
anta riktprisets maximala nivå för entreprenaden som helhet med åtta 
avdelningar och med maxpris 49 294 tkr inklusive medräknad prelimi
när försäkringsersättning. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef och miljö- och tekniknämnd 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2012/93 

Beslut om projektplan för genomförande Bålsta centrum 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i gav 2012-11-26 §190, i uppdrag åt fårvaltningen att ta 
fram fåreliggande projektplan får genomfårandet av planprogrammet Bålsta 
centrunl - från tätort till stad. 
Projektplanen innehåller fOrslag och strategier fOr genomförandet av projek
tet Bålsta centrum från nuläget till fullt utbyggt planprogram. Förslag till 
organisation behandlas samt även en övergripande riskanalys. 

Projektplanen omfattar för projektet övergripande beskrivningar av etappin
delning, tidplan, gestaltning, utredningar, markanvisningar, genomfårande, 
kvalitets- och hållbarhetskriterier, kommunikation och marknadsföring samt 
budget/finansiering. 

Föreslås dels att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra projektets styr
grupp och dels att styrelsen info1111eras om projektets utveckling, vid tillfäl
len som bedöms lämpliga. 

Beslutsunderlag 
Projektplan får genomfårande av Bålsta centrwn - från tätOli till stad 
Bilaga 1, Etappindelning 
Bilaga 2, Tidplan 
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-05-07, § 79. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna projektplanen och tillhörande bilagor. 

2. Styrelsen beslutar dels att styrelsens arbetsutskott ska utgöra projektets 
styrgrupp och dels att styrelsen infonneras om projektets utveckling, vid 
kommande tillfällen som bedöms lämpliga. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kOlmnunstyrelsens fOrvaltning 
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2013-06-20 
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Förslag till plan uppdrag för kvarter nr 4 Logistik Bålsta 

Sammanfattning 
KOlllil1Unstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 63 att godkänna detaljplanepro
gram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta som utgångspunkt 
för konullande detaljplaneläggning inom programOlllioådet. 

I detaljplaneprogrammet föreslås att Ol11fådet utvecklas för verksamheter 
inom logistik, industri, hantverk, kontor och lager. Håbo Marknads AB an
svarar på kommunstyrelsens uppdrag för framtagande av program och de
taljplaner samt genomförandet av exploateringen inom programOl11fådet. 

Benders har under 2012 fört diskussion med Håbo Marknads AB och visat 
intresse att förvärva mmokOlllioådet i södra delen av Björnbro verksamhets
Ol11fåde, kvarter nr 4, i Ol11fåde A. 

Då detaljplaneprogrammet nu är godkänt, har Håbo Marknads AB ansölct 
om planläggning av kvarter nr 4 för industrimmok i Björnbro. Syftet med de
taljplanen är att möjliggöra en utökning av Benders verksamhet. 

Kvarter nr 4 är beläget väster om VästerskogsindustriOl11fåde och gränsar till 
befintligt industrispår som ägs av Benders. Kvmiersmarken har en areal om 
ca 22 ha. 

Söder om kvmier nr 4 ligger bostadsonuoådet Skörbyskog. I detaljplanepro
grammet har en zon om ca 200 m djup lämnats kvar som naturmark för re
kreation och som störningsskydd mellan industriverksamheten och bebyg
gelsen i Skörby. Planavdelningen föreslår att denna mark tas med i detalj
planen för att fastställas som natur. 

Detaljplanens genomförande konul1er att medföra betydande miljöpåverkan 
för landskapsbild/stadsbild, naturmiljö, mark och vatten samt hälsa och sä
kerhet. De näl1l1moe konsekvenserna kOllliller att utredas och beskrivas i den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram och inarbetas i de
taljplaneförslaget. 

Marken inom planOl11fådet ägs av Håbo Marknads AB (Skörby 5:1 och Bål
sta 2:61) och Håbo kOlllil1un (Lundby 2:1). PlanOlllioådet omfattas även av 
Bålsta S:8. 

Detaljplanen finansieras av Benders, ett särskilt planavtal ska upprättas mel
lan kommunen och Benderso 

Håbo Marknads AB önskar att handläggningen av detaljplanen påböljas 
snmoast, vilket även ligger i kOlllil1UnenS intresse. Framförallt då viktiga 
samverkansfloågor med det pågående planarbetet för K vmier nr 3 dänl1ed 
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kan hanteras, såsom utformning av matargata (Bjömbrovägens förlängning), 
dagvattenfrågor samt anslutningar till befintliga industrispår. 

Beräknad lmgefårlig tidpunkt för antagande är hösten 2014. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-04-24 
Karta föreslaget pianOlmåde, daterad 2013-04-23 
Ansökan inkOlllillen 2013-04-18 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-05-07, § 80. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag om att ett förslag till detaljplan 
upprättas. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan får 
Kvarter nr 4 Logistik Bålsta. 

2. Styrelsen beslutar att plrulru·betet ska bedrivas med normalt plrulförfa
rande. 

3. Styrelsen noterru" att kommande detaljplanearbete för Kvruier nr 4 Lo
gistik Bålsta, bekostas av Benders. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunstyrelsens förvaltning 
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Förslag om förvärv av Håbo Bista 3:18 och del av Håbo Väppeby 
7:52 inom Dragets Industriområde 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens har tillsammans med Håbo Marknads AB 
(HMAB) fort en dialog med representant for Skanska Asfalt och Betong 
AB, ägare till Håbo Väppeby 7:52 for att genomföra denna del av Bytesaffä
ren med Skanska koncernen enligt KS 2012/87, KS § 188. 

Denna del av bytesaffären ilmebär att Håbo kommun köper ca 78129 kva
dratmeter mark av Skanska koncernen for 18,3 miljoner kronor. Håbo Bista 
3:18 och del av Väppeby 7:52 är belägna inom befintlig Detaljplan Väppeby 
7:52 m.fl. Dragets IndustriOlmåde, plan ID" 325 (laga kraft 2008-07-22). 
Mark som kommunen ska köpa är planlagd som småindustri, handel, kontor 
och lokalgata. Kvadratmeterpriset utslagen på hela arealen är ca 234 kronor 
per kvadratmeter och borträknat ytan för lokalgatan som är ca 5971 kva
dratmeter så är priset ca 254 kronor. 

I samband med demla affär så skall även två fastighetsregleringsavtal teck
nas. Håbo kommun och Skanska tecknar ett fastighetsregleringsavtal avse
ende Natunnark som Håbo kommun är huvudman for enligt gällande detalj
plan. Håbo kommuns ersättning for denna mark är 70 000 kronor. HMAB 
tecknar ett fastighetsregleringsavtal med Skanska for forsäljning av del av 
Håbo Bista 1:163. Skanskas ersättning till HMAB är 70000 kronor Marken 
som Skanska erhåller är belägen utanfor befintligt detaljplaneOlmåde. 
HMAB: s styrelse har infOlmerats via sin VD om de ändringar som har skett 
ifrån det beslutet styrelsen tog 2012-09-25 om inköp av mark i Draget. 

Tidigare Avtal om fastighetsreglering och exploaterings som beslutades om 
2007-11-26, KS § 159 upphör att gälla när avtalen undertecknats av båda 
parter 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Håbo Bista 15: 1 och 
del av del av Håbo Väppeby 7:52, Naturmark 
Kartbilaga till fastighetsregleringsavtal, Natunnark 
Fastighetsregistemtdrag för Håbo Bista 3:18, Håbo Väppeby 7:52, som 
bilagor i respektive avtal 
Avtal om fastighetsreglering och exploatering - Draget, daterat 2007-11-
28,2007-11-29,2007-12-07, KS 2007-11-26 , § 159 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-05-07, § 81 
Skrivelse från Håbo Marknads AB, 2013-05-06 
Köpeavtal avseende del av Håbo Väppeby 7:52 med bilagor 
Köpeavtal Håbo Bista 3: 18 med bilaga 
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- Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-05-07, § 81. 

Utskottets tillstyrker forslaget. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet noterades att vissa kom
pletteringar av beslutsunderlaget ska foreligga i samband med styrelsens be
handling av ärendet. Dessa fOreligger i fonn av två avtal med bilagor. 

Yrkande 
Agneta HäggIund (S) yrkar bifall dels till utskottets forslag och dels att 
kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen upptar lån för genom
forande av fastighetsaffårema om 18,3 Mkr. 

Efter det att ordforanden prövat utskottets förslag till beslut samt Hägglunds 
(S) yrkande, konstaterar ordforanden att styrelsen beslutar i enlighet med 
dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner fastighetsregleringsavtal for del av Väppeby 7:52, 
Natunnark. 

2. Styrelsen upphäver tidigare avtal som beslutades av kommunstyrelsen 
2007-11-26 § 159, under forutsättning att kommunfullmäktige godkän
ner köpeavtalen for del av Väppeby 7:52 och Bista 3:18. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner köpeavtal avseende Håbo Bista 3: 18 och köpe
avtal for del av Håbo Väppeby 7:52. 

2. Fullmäktige beslutar uppdra till kOlmnunstyrelsen att uppta lån fOr ge
nomförande av fastighetsaffårema om 18,3 Mkr. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 
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Förslag till ramavtal Håbo kommun och Skanska BoKlok avse
ende del av Väppeby 6:1 och del av Bålsta 2:69, Björkvallen, 
Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Kommunen har förhandlat med Skanska om en markaffår/bytesaffår där 
kommunen förvärvar fastigheter i Dragets industriområde mot att kommu
nen säljer del av Väppeby 6:1, Väppeby Äng och del av Bålsta 2:69, Björk
vallen till Boklok Housing AB (Bolaget). 

Fastigheterna finns med som utbyggnadsOlmåden för bostäder i den fördju
pade översiktsplanen för Bålsta tätort, KF §4 7 /2010. 

Då fastigheterna inte är detaljplanerade tecknas ett ranlavtal där Bolaget er
håller en markreservation. Avsikten är att en detaljplaneprocess ska påböljas 
med syftet att pröva förutsättningruna för bostadsbebyggelse i enligt skis
sernas intentioner. 

Förvärvet av fastigheterna sker när detaljplanerna vunnit laga kraft då sär
skilda köpehruldlingar och exploateringsavtal upprättas i srunband med för
värvet. 

Priset för del av Väppeby 6: 1 (Väppeby äng) uppgår till ca 12 000 000 kr 
baserat på 1 100 kr/kvm BT A. 

Priset för Del av Bålsta 2:69, (Björkvallen) uppgår till ca 5 850 000 kr base
rat på 900 kr/kvm BT A. 

Beslutsunderlag 
Ranlavtal del av Bålsta 2:69, Björkvallen 
Rrunavtal del av Väppeby 6:1, Väppeby Äng 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 82. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet noterades att vissa kom
pletteringar av beslutsunderlaget ska föreligga i samband med styrelsens be
handling av ärendet. Dessa föreligger i fonn av justerade avtal. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner ramavtalen. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-20 

KS 2013/64 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommundirek
tören att påteckna handlingama. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 
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Redovisning av beredd motion om inrättande av tillfälliga full
mäktigeberedningar, motionärer: Göran Eriksson (e), Tomas 
Alm (FP), Fred Rydberg (KO) och Karl Henrik Nanning (M) 

I motionen uttrycks att en väl fungerande representativ demokrati kräver en
gagerade och väl insatta ledamöter i de politiska församlingama. Ett sätt att 
stärka fullmäktigeledamötemas roll kan vara att inrätta tillfälliga fullmäk
tigberedningar, för specifika och avgränsade frågor. GlUppema skall arbeta 
projektinriktat, det vill säga bara med den aktuella frågan, så snabbt som 
möjligt och med ett slutdatum. Varje ledamot och ersättare i fullmäktige ska 
under en mandatperiod få möjlighet att ingå i en beredningsgrupp. Ä ven 
andra än ledamöter och ersättare i fullmäktige ska kUlUla ingå i beredningar
na. 

Motionärema föreslår att: 

o Fulläktige beslutar att inleda försök med tillfälliga beredningsgmpper. 

Et Demokratiberedningen altemativt glUppledruua ges i uppdrag att föreslå 
lämpliga frågeställningru' för behruldling i beredningsglUppema. 

Fullmäktige överlämnade 2011-12-19, § 165, motionen till kommUllstyrel
sen, för beredning. 

KOlmnunkansliets yttrande: 

Vid tidpUlllcten för fullmäktiges överläImling av motionen till kommunsty
relsen, vru' översynsru'betet av den politiska orgruusationen, inför den kom
mande mruldatperioden, inlett. I srunband med kOlmnunfullmäktiges sam
mrulträde 2013-04-22, fastställdes kOlmnunstyrelsens förslag till ny politiks 
orgruusation, att gälla från och med 2015-01-01. Beslutet innebär att verk
sruruleten för nuvarrulde miljö- och tekniknämnd, förs till ett utskott Ullder 
kommunstyrelsen. Skol- respektive bihungsnäInnd läggs sanunrul i en 
näImld med ansvar för bamomsorgs- och skolverksrul1heter med mera. An
svaret för kultur- och fritidsverksruruletema förs till konUllUllstyrelsen. Den 
nya näI1Uldsorganisationen kOlmller däI1ned att utgöras av konUllunstyrelse, 
utbildningsnämnd, socialnäInnd, tillståndsnäInnd, valnäI1Uld, lönenäInnd och 
överfönnyndamäI1Uld. Frågrul om att inrätta en biståndsnäImld altemativt ett 
biståndsutskott Ullder socialnäImlden, kommer att utredas. 

I underlaget till ärendets om den politiska organisationen, ingår blruld ruUlat 
en utredning benämnd "Fullmäktigeberedningru·". I delUla redovisas olika 
modeller/fölUtsättningru' för inrättande av fullmäktigeberediungar blruld rul
nat kopplat till hm den politiska organisationen i övrigt är utfolTIlad. I utred
ningens srumnanfattlung redovisas följande uppfattningru' som bör beaktas 
vid ett införande av fullmäktigeberedlungru' - fasta eller tillfälliga: 
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• Beredningar ska arbeta utifrån tydliga och avgänsade uppdrag. 

• Framgångsrikt beredningsarbete fchutsätter bra tjänstemmUlastöd. 

• Fullmäktige beredningm' ger en god möjlighet att integrera medborgar
dialoger i kommunens styrprocesser. 

Av det tidigm'e fullmäktigebeslutet från 2012-04-22, frmngår bland mUlat att 
kOlmnunstyrelsen ska återkOlmna till fullmäktige med förslag till reglemen
ten och andra förslag till förändringar som bedöms nödvändiga för genom
förandet av den beslutade orgmllsationsförändringen. I den redovisningen 
kan även förslag till inrättandet av fullmäktigeberedningar med åtföljande 
beskrivning av uppdrag och arbetsfonner med mera, ingå. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-19 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 165 
Konununfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 
Utredning "Fullmäktigeberedningar 2012-05-09 
Tjänsteskrivelse 2013-04-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 83. 

Utskottet föreslår, med hänvisning till förvaltningens yttrande, att motionen 
ska anses besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutm', med hänvisning till konUllUnkansliets yttrmlde, att 
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 2013-04-22, § 27, till kommun
styrelsen med att styrelsen även ska redovisa förslag på lämpligt inrät
tande av fullmäktigeberedningm'. Motionen ska dänned mlses besvm·ad. 
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Redovisning av beredd motion om konkurrensutsättning av 
hemsjukvård genom LOV, motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 81, motionen till social
nfullilden, för beredning. 

Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de kommu
ner och landsting som vill konkUlTenspröva konu11lmala och landstings
konmmnala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård
och omsorgstjfulster till brukaren eller patienten. 

För anlitande av hemtjfulsten inom Håbo konmmn, gäller kUlldval enligt 
LOV för service och omvårdnad. 

I motionen föreslås att kundval även ska gälla för hemsjukvård. 

Av motionen framgår bland annat följande: "Det skulle ilmebfu'a att brukare 
som behöver både hemtjänst och hemsjukvård skulle få betydligt fårre per
sonal som k011U11er för att utföra biståndsbedömda uppgifter eftersom de 
samtidigt också kan utföra uppgifter för hemsjukvården. 

För kommUllen skulle det hmebära lägre kostnader eftersom fåne resor be
höver genomföras när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och sanmla 
tillfålle." 

Av socialnfullildens yttrande över motionen framgår bland rumat följrulde: "1 
sanlband med införandet av kUlldval i hemtjänsten diskuterades också om 
kUlldval skulle införas inom den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska. 
Förvaltningens bedönming var att så, att det inte skulle ske då det bedömdes 
fördyra verksamheten frrullför allt för att den kommUllala organisationen av 
dag- och kvällssjuksköterskor inte skulle kUlma minska i srullilla omfattning 
som kUlldema valde privata utförare. 

Det är i srullillrullanget också viktigt att påpeka att det redrul idag finns ett 
kundval vad gäller den delegerade hemsjukvården. 

Förvaltningens bedömning är att ett införande av klll1dval inom den hem
sjukvård som utförs av sjuksköterskor skulle fördyra verksarnheten. Det 
skulle saJ.1l1olikt bli en viss minskning av resor men bedöllliungen fu' att det 
inte väger upp de nya kostnader som uppstår för ersättlung till privata utfö
rru·e. 

Anledning till att det blir en kostnadsöklung att införa klll1dval av hem
sjukvård enligt LOV fu' att de ersättningru' som betalas ut till de privata utfö-
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rama inte omedelbart kan ge utslag av besparingar i den kommunala organi
sationen. 

Sjuksköterskornas organisation är mycket slimmad idag visar enjärnförelse 
med övriga kommuner i länet. Att minska bemamlingen i den kOlmnunala 
sjuksköterskeorganisationen i takt med att kunderna väljer privata utförare 
kommer inte att vara möjligt, i vart fall inte så länge det ärrelativt få perso
ner som väljer en privat utförare. 

På ett antal års sikt och förutsatt att en relativt stor andel brukare väljer pri
vat utförare är dock ett rimligt antagande att kundval inte medför annat än 
möjligtvis begränsade kostnadsökningar." 

Nänmden beslutar föreslå att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 
Fullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81 
SocialnäImldens yttrande 201302-26, § 19 
Tjänsteskrivelse 2013-04-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 84. 

Utskottet tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Socialchefen närvar vid ärendets behandling. 

Ordföranden meddelar att kommunala pensionärsrådet KPR, tillstyrker att 
förslaget avslås. Rådet ställer sig positivt till att motionens förslag prövas i 
en framtid. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast socialnämndens och arbetsutskottets av
slagsförslag till beslut föreligger. Efter omröstning finner ordföranden att 
styrelsen tillstyrker nämndens avslagsförslag. 

Emot beslutet reserverar sig Carina Lund (M) med instänlmande från Fred 
Rydberg (KD), Anders Persson (FP) och Göran Eriksson (C) med motiver
ing att beredningens underlag är bristfälligt och inte kan ligga till grund för 
ett beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnänmdens bedömning att 
ett införande av LOV för hemsjukvård, skulle medföra ökade kostnader, 
att motionen avslås. 
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Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att 
underlätta för pensionärer att inhämta samhällsinformation via 
moderna kommunikationssystem, motionär: Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna motionen till bildnings
nämnden för beredning. Motionären föreslår att äldre ska erbjudas utbild
ning i modema digitala kommunikationsmöjligheter. Utbildningen förlägg 
lämpligast till sOlmnarperioden och kopplas till kommunens feriearbeten för 
ungdomar. 

Bildningsnämnden beslutade efter beredning 2012-10-02 att föreslå full
mäktige att bifalla motionen. Ärendenummer BLN 2012/22. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktiges beslut 2012-04-23, § 56 
Bildningsnämndens beslut 2012-10-02, § 58 
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 85. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
Håbo kommun erbjuder ungdomar feriearbete (somrnrujobb) frånläsårsslut 
tillläsårsstru"t. V ruje förvaltning är ansvru"ig för att anslå beslutat antal som
marjobb, ansvara för handledare srunt betala lön som idag är 60 kr per tim
me. Detta administreras av avdelningen för kultur och livsmiljö inom kom
munstyrelsens förvaltning. 

I bildningsnämndens yttrrulde ser förvaltningen detta som ett sepru"at som
mrujobbsprojekt. Detta synsätt delas av kOlmnunstyrelsens förvaltning då 
arbetet med unga som lär äldre skiljer sig markant från kommunens Ol"dina
rie somrnrujobb på ett par viktiga punkter. 

Ungdomruna som anvisas detta sOlmnarjobb måste handplockas då kraven 
på förkunskap är avgörande för resultatet. De som söker kommunens som
marjobb lottas till sina arbeten och dämled så kan inte förkunskapema ga
ranteras. 

Hanteringen av denna motion faller därför utruuör bildningsförvaltningens 
åtagrulde i kommunens somrnrujobb, utrul bör istället hanteras som en del i 
bildningsförvaltningens övriga verksarnhet. Förslagsvis som ett separat pro
jekt i srumna rulda som projekten om sommru"lovsentreprenörer som Håbo 
Mru"knad AB har drivit. 

Kommunstyrelsens förvaltning vill också understryka att konmlunen får kan 
begränsa rulställningru" till att endast gälla människor inom ålderspannet 65-
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70 år, eftersom att detta inte är förenligt med gällande diskrimineringslag
stiftning. Därfår bör rekryteringen aven eventuell handledare hanteras på ett 
annat sätt en det som fåreslås i motionen. 

Utskottet tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnämnden att planera och 
genomfåra ett IT-projekt där unga lär äldre inför sommaren 2013 
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Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Preliminärt datum 
behandlad: för återredovisning 

till: 
Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) Kommun-
(2010/48) 2010-06-14 styrelsen 2013-09-02 (KS)( 

Om inrättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar , 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Henrik KOlmnUll-
Nanning (M) (2011/204) 2011-12-19 styrelsen 2013-06-10 (KF) 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun- Demokrati-
fullmäktiges salmnanträden, beredningen 
motionär: Nihad Hodzic (C) kommun 
(2012/9) 2012-02-27 styrelsen 2013-09-02 (KS) 

Om system med politiska 
lärlingal', 
motionär Tomas Alm (FP) Demokrati-
(2012/38) 2012-03-26 beredningen 2013-09-02 (KS) 

Om ökad vistelsetid iförskolall 
för balTI till föräldralediga, 
motionär: Anders Nil:fjord (FP) Skol-
(2012/43) 2012-04-23 nämnden 2013-09-02 (KS) 
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JUSTERARE 

Om förslag om att erbjuda 
utbildning till äldre inom Olmådet 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012/47) 

Om konkUlTensutsättning 
av hemsjukvården, 
motionär: Carina Lund (M) 
(2012/65) 

Om att förebygga att barn inte 
vräks, motionär; Tomas Alm (FP) 
m.fl. (2012/64) 

Nyproduktion av Västerängs
skolan, motionärer: Carina 
Lund (M)m.fl. (2013/46) 

2012-04-23 

2012-06-11 

2013-03-25 

MedborgariörsIag: Fullmäktige: 
behandlad 

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

Om ordnandet av stora inhägn
ade rast- och lekgårdar för hundar 

2009-09-28 

(2011/199) 2011-12-19 

Om att stimulera energieffek 
tivisering av småhus, (2012/57) 

Om insamlig av IT -utrustning 
till fönnån för tredje världen, 
(2012/67) 

2012-06-11 

2012-06-11 

EXPEDIERAD 

(j ~t:-Im I 

Bildnings-
nämnden 2013-06-10 (KF) 

Social-
nämnden 

2013-06-10 (KF) 

Social-
nämnden 2013-10-21 (KS) 

KOlmnun-
styrelsen 2013-06-10 (KF) 

Remitterad till: Preliminärt datum 
för återredovisning 
till: 

KommUll
styrelsen 

Miljö- och 

2013-09-02 (KS) 

tekniknämnden 2013-09-02 (KS) 

KOlmnun
styrelsen 

KOlmnun
styrelsen 

2013-09-02 (KS) 

2013-09-02 (KS) 
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Miljö- och 
Om att inrätta ett naturreser
vat vid Hummeldal/Öster 
kvam, Skokloster 2013-03-25 tekniknämnden 2013-10-21 (KS) 

Om kostnadsfri ledsagning 
(2013/46) 2013-02-25 

Social
nämnden 2013-10-21 (KS) 

Om att ordna en plan för 
BMX-cylding m.m. i 
Skokloster (2015/52) 2013-04-22 

Kommun
styrelsen 2013-11-25 (KS) 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 86. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutat att uppdra till styrelsens förvaltning att medverka till att 
återredovisning av beredda motioner och medborgarförslag sker vid föreslagna datum, 
enigt ovan. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 
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