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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

2013-10-21, Kl. 15.00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), frånvarande, Werner Schubert (S) tjänstgör 
Eva Staake (S), frånvarande, Leif Lindqvist (V) tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör 
Christian Nordberg (Mp), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), frånvarande, Anders Persson (FP) tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör, dock ej § 164 
Göran Eriksson (C). frånvarande, Marie Nordberg (MP) tjänstgör 

Werner Schubert (S), tjänstgör 
Leif Lindqvist (V), tjänstgör 
Sven Svanström (Båp), ej närvarande 
Marie Nordberg (Mp), 1jänstgör 
Cecilia Liden (M), ej närvarande 
Joachim Westerlund (M), ej närvarande 
Anders Persson (FP), tjänstgör 

Per Kjellander, kommundirektör 
J onas Eliasson, tf kanslichef 
Vipul Vithlani, ekonomichef, § 142 och §§ 144-173 
Caroline Uttergård, administratör 
Alma Darpe, V Al Avfallschef, § § 148-149 
Maria Åhrström, miljö- och avfallshandläggare, §§ 148-149 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 142 och §§ 163-169 
Alme-Marie Engman, mark- och exploateringsingenjör, § 142 och §§ 163-
168 
Domagoj Lovas, planarkitekt, § 142 och §§ 163-168 
Ola Wikström, kommunarkitekt, §§ 163-164 
Asa Eriksson, kulturstrateg, § § 170-172 

Sjunne Green (Båp) och Anders Persson (FP) 

2013-10-25, kommunhuset, Bålsta 

§§ 142 - 173 (§ 142 omedelbar justering) 
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Sammanträdesdatum: 

Datum får 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
får protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsens beslut § 142 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag 

Kommunstyrelsen 

20l3-10-21 

20l3-10-22 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datum får 
anslags nedtagande, ef-
ter: 2013-11-14 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

F örvaringsp lats 
för protokollet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Protokollet är justerat (§§ 143-173). Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2013-10-21 

Datum för 
anslags nedtagande, ef-

2013-10-28 ter: 

Närarkiv, Håbo kommun 

2013-11-20 

Underskrift ..... ~ ....... = ..................... ~ ....................... : ......... Caroline Uttergård 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013~10-21 

§ 142 Beslut om försäljning av fastigheten Håbo Bålsta 16:22, Bålsta tätort 

§ 143 Godkännande av dagordningen 

§ 144 Informationer 

§ 145 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 146 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 147 Redovisning av aktuella protokoll 

§ 148 Förslag till VA-taxa, att gälla från och med 2014-01-01 och tillsvidare 

§ 149 F örslag till avfallstaxa att gälla från och med 2014-0 l-O l och tillsvidare 

§ 150 Delårsbokslut 2013 

§ 151 Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämnings-
reserv (prop 2011/12:172) 

§ 152 Förslag till beslut om överförmyndamämndens begäran om utökad budget för 2013 

§ 153 Årsredovisning 2012 - Samordningsförbundet Uppsala län 

§ 154 Bidragsansökan för energieffektivisering - ny uppvärmning s anläggning för Över grans går- . 
den 

§ 155 Förslag om överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsned-
sättning i Uppsala län 

§ 156 Förslag om inrättande aven tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att redovisa ett 
försalg till integrationspolitiskt program 

§ 157 Redovisning av beredd motion om uppföljning och effektivisering av kommunfullmälcti-
ges sammanträden, motionär: Nlhad Hodzic (C) 

§ 158 Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets sammanträdesblock, införskaffa 
en utrustning för trådlös omröstning med mera i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, motionär: Fred Rydberg (KD) . 

§ 159 Redovisning av berett medborgarförslag om kommunal IT-insamling till förmån för tredje 
världen 

§ 160 Belsut om riktlinjer för medborgardialog 

§ 161 Utredning om inrättande aven tankstation för biogas 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTD[<AGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 
2013-10-21 

§ 162 Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige under år 2014 

§ 163 Prioriteringslista för planläggning 

§ 164 Beslut om samråd av rors lag till detaljplan för Väppeby 7:18 m fl, Bålsta, Håbo kommun, 
Uppsala län "Tvåhus" 

§ 165 Förslag till detaljplaneuppdrag för del av Väppeby 6:1 m. fl., Väppeby äng i Bålsta, Håbo 
kommun - planbesked 

§ 166 Förslag om detljplaneuppdrag för Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen i Bålsta, Håbo kommun-
planbesked 

§ 167 Förslag till detaljplaneuppdrag för Bista 4: 1 O och del av Bista 4:5 i Bålsta, Bålsta tätort -
planbesked 

§ 168 Förslag om detaljplaneuppdrag för Dyarne 5:98 m fl, Bålsta tätort - planbesked 

§ 169 Kompletterande beslut om markförsäljning inom området Bjömbro/Logistik Bålsta, del av 
Lundby 2:1, Bålsta tätort 

§ 170 Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 

§ 171 Beslut om val av jury till Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2014 

§ 172 Beslut om mottagare av Håbo Kulturstipendium 2013 

§ 173 Övriga frågor 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS!; 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/123 

Beslut om försäljning av fastigheten Håbo Bålsta 16:22, Bålsta 
tätort 
Sammanfattning 
Fastigheten Håbo Bålsta 16:22 är idag en obebyggd bostadsfastighet. 

Den gällande detaljplanen for Olmådet, DPL 383, medger byggnation aven 
friliggande villa i en våning. 

Förvaltningen gör bedömningen att fastigheten ska säljas efter en extem 
värdering. 

Beslutsunderlag 
Karta över fastigheten Håbo Bålsta 16:22. 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2013-10-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att forsälja fastigheten Håbo Bålsta 16:22 efter att en 
värdering görs genom en extem mäklare. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordforande och 
kommundirektören att påteckna handlingarna for en försäljning. 

3. Styrelsen fdrklarar beslutet som omedelbrui justerat. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2955 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 143 

Godkännande av dagordningen 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 

Ordforanden foreslår att ärendelistan for dagens sammanträde kompletteras 
med foljande ärenden: 

Tillkommande ärende angående Kilenkrysset - Kompletterande beslut om 
markforsäljning inom området Bjömbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1 

Förslag om forsäljning av fastigheten Håbo Bålsta 16:22, Bålsta tätort 

Under punkten "Övriga frågor" noteras foljande frågor: 

Om det har blivit billigare att nämndsmöte på dagtid 

Svar från ordforanden angående lokalema på Gransäterskolan 

. Bokfort värde på "Aspens gamla lokaler på Gransäter" 

Ökning av personalantalet i kommunen 

Har vi forskolor som står på tillfälliga bygglov 

Anmälan till konferensen Uthållig kommun som äger rum den 19-20 
november 2013. Christian Nordberg (Mp) anser att det vore lämpligt om 
någon från oppositionen deltar i konferensen. Carina Lund (M) deltar i 
konferensen. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista for dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd dagordning tillsammans med av 
ordforanden foreslagen komplettering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2917 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10~21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 144 

Informationer 
Sammanfattning 

KS 2012/5 

Vid dagens sammanträde lämnas följande informationer: 

Från kommunstyrelsens ordfOrande Agneta Häggiund (S): 
Ordföranden deltog 2013-09-02 - 09-04, tillsammans med företrädare för 
kommunerna i Stockholms län och Enköpings kommun, i en studieresa till 
Berlin. Temat för besöket var omvärlds spaning och benchmark med Berlin 
samt att ta del av det tyska exemplet på kortare plan- och 
bygglovsprocesser. Ordföranden redovisar kortfattat om vissa intryck från 
besöket. Resan är skriftligt dokumenterad i rapport från Kommunförbundet 
Stockholms län och daterad 2013-09-05. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober 2013 ställdes frågan om 
vad som händer med lokalerna på Gransäterskolan. Ordföranden meddelar 
att Aspen har flyttat in där Potentia tidigare var beläget. 

Sjunne Green (Båp) ställer frågan om det bokförda värdet på de tidigare 
lokalerna. Ett svar kommer att lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 12 november 2013. 

Från kommundirektör Per Kjellander: 
Följande rekryteringar är klara: Hannah Rydstedt, tillträder som chef för 
kultur och livsmiljö. Anna-Karin Bergvall, tillträder som förvaltningschef, 
bygg- och miljöförvaltningen. 

Fred Rydberg (KD) ställer fråga om kommunen har byggnader som står på 
tillfälligt byggnadslov. Ett svar kommer att lämnas på kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 12 november 2013. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera inforInationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2918 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 145 

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2013-07-31 - 2013-09-27, roreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
111 KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2013-08-20 - 2013-08-20. 
111 Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-08-23 - 2013-09-19. 
111 Skolförvaltningen, perioden 2013-07-01 - 2013-09-19. 
111 Socialförvaltningen, perioden 2013-08-08 - 2013-09-25. 
111 Bildningsförvaltningen, perioden 2013-08-15 - 2013-09-18. 

Enskilda beslut 
111 Tilldelningsbeslut i upphandlingsärende. Per Kjellander, 

kommundirektör 2013-08-26. 

111 Fullmakt för Kammarkollegiet att företräda Håbo kommun vid 
ramavtalsupphandling. Gudrun Lind, upphandlingschef 2013-08-26. 

111 Beslut om utlämnande av allmän handling. Gudrun Lind, 
upphandlingschef 2013 -O 8-28. 

111 Delegationsbeslut om salmåd, ändring av detaljplan Krägga. Agneta 
HäggIund, kommunstyrelsens ordförande 2013 -09-09. 

.. Delegationsbeslut behovsbedömning, miljöbedömning Kalkstensvägen. 
Beslut om att ingen miljökonskvensbeskrivning behöver göras. Cristin 
Ulvsbäck Lindh, planchef2013-09-11. 

111 Besvärshänvisning, utlämnande av allmän handling. Hans N ordstedt, 
kommunsekreterare 2013-09-13. 

111 Förordnande som kommundirektör under perioden 2013-09-18 - 2013-
09-22. Per Kjellander, kommundirektör 2013-09-17. 

111 Vidaredelegation talan vid upplåtelse av ledningsrätt och servitut och 
andra nyttjanderätter. Vipul Vithlmu, tfkommundirektör 2013-09-20 
(handlingen felaktigt daterad). 

.. Yttrande angående Digital Agenda för Uppsala län 1.0, Agneta 
HäggIund, kommunstyrelsens ordförande 2013-09-26. 

Protokoll 
111 Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2920 
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Kommunstyrelsen 

KS § 145 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse 2013-09-27. 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2012/6 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2920 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 146 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-10-21 

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

Beslutsunderlag 
Sammanställning avanmälningsärenden, 2013 -l O-O 1. 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-27. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING. Nr 2013.2923 



HABO 
. KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 147 

Redovisning av aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/13 

Foreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet och Håbo 
Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-05-29. 

- Protokoll från styrelsemöte Håbo Marknads AB, 2013-09-10. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar minnesanteckningar och protokoll som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2924 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 148 
KS2013/103 

Förslag till VA-taxa, att gälla från och med 2014-01-01 och 
tillsvidare 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75, framgår fcHjande: 

"En V A-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och 
uttaget av V A -avgifterna får endast täcka nödvändiga kostnader. VA-
huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervalL 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska 
konsekvenserna av planerade investeringar för åren 2011-2015, och 
simulerat fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonOlID i 
balans 2014. VA-verksamheten har haft stora investeringsprojekt de senaste 
åren och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella för att 
uppfylla lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt för att öka 
säkerheten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ett fåtal fastigheter 
beräknas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade 
investeringarna finansieras via brukningsavgifterna. " 

Nämnden föreslår att fullmäktige antar förslag till ny taxa att gälla från och 
med 2014-01-01 och tillsvidare. 

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar följande redogörelse angående 
förändringalua av VA-taxan från 2008-2013: 

År 2008- År 2009- År 2010- År 2011- År 2012-
2009 2010 2011 2012 2013 

Förändring Förändring Förändring Förändring Förändring 

Ändamål Kr % Kr % Kr % Kr % Kr 

Typhus 707 14,9 O O -166 - 662 12,5 916 
A 3,1 

Typhus 6270 17,2 O O 2376 5,5 8843 19,6 11896 
B 

Miljö- och teknikförvaltningen redovisar följande redogörelse angående 
Håbo kommuns VA-taxa i förhållande till kringliggande kommuner av 
likande storlek: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 148 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/103 

Jämförelse VA-taxa, Typhus A 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) Förslag 2014 

Håbo 19796 6842 7617 

Tierp 20120 6968 oförändrad 

Östhammar 21291 7310 7748 

Upplands-Bro 24243 4413 4930 

Söderhamn 25194 6591 6852 

Nynäshamn 26481 8578 ingen information 

Jämförelse VA-taxa, Typhus B 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) Förslag 2014 

Håbo 19796 4384 4927 

Tierp 20120 4039 oförändrad 

Östhammar 21291 4039 4281 

Upplands-Bro 24243 2606 4416 

Söderhamn 25194 4021 4142 

Nynäshamn 26481 6005 ingen information 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75 
Tjänsteskrivelse 2014-10-0l. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 127. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 148 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/103 

Ärendet föredras av miljö- och avfallshandläggaren. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslag till V A-taxa enligt miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-09-30, § 75. 

2. Fullmäktige beslutar att avfallstaxan gäller från och med 2014-01-01 
och tills vidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.2936 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS 149 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/119 

Förslag till avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 och 
tillsvidare 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämndens avfallsavdelning har tagit fram ett förslag till ny 
avfallstaxa, en justering med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den 16 juni 2008 antogs en ny taxa av KF (74/2008) den indexjusterades 
den 1januari 2009, Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer' från och med 2012-10-15 innebar höjda kostnader och 
en taxehöjning genomfördes 2013-05-Dl. Anledningen till justeringen av 
den nuvarande taxan är det pågående införandet av utsortering av matavfall, 
ökade overheadkostnader' samt ett nytt avtal (från och med 2013-10-01) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande 
förbränningsanläggning. Det nya avtalet angående transportema innebär 
ökade kostnader för 2014. 

För ett villahushåll med kärl på 190 liter, innebär det en total höjning 
(104+70/12) med 14,50 kr/mån. 

Enligt miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
föreslås börja gälla från och med 1 januari 2014. 

Miljö- och tekniknämnden föreslår 2013-09-30, § 82, att överlämna 
förslaget om ändrad taxa till fullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-09-30, § 82. 
Nämndens förslag till taxa att gälla från och med 2014-01-01 
Tjänsteskrivelse 20 B-lO-Dl. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 126. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2935 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 . 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS 149 KS 2013/119 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av V AlA vfallschefen. 

Carina Lund (M) hänvisar till tidigare inlämnad skrivelse där M, KD och FP 
yrkade att ny avfallstaxa inte införs den l januari 2014. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, dels 
arbetsutskottets förslag till beslut och dels Carina Lunds (M) yrkande. 
Ordföranden prövar förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar 
att anta förslag till avfallstaxa, att gälla från och med 2014-01-01 och tills 
vidare. 

Mot beslutet reserverar sig Carina Lund (M), Fred Rydberg (KD), Björn 
Allskog (M) och Anders Persson (FP). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta förslag till avfallstaxa i enlighet med miljö-
och tekniknämndens förslag 2013-09-30, § 82. 

2. Fullmäktige beslutar att avfallstaxan gäller från och med 2014-01-01 
och tills vidare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2935 



·HÄBO 
KOMMUN. 

Kommunstyrelsen 

KS § 150 

Delårsbokslut 2013 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10~21 

KS 2013/61 

En1igt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, for 
verksamheten från räkenskapsårets börj an. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse for verksamheten och resultat 
for perioden. Uppgifter skall också lämnas for samma period foregående år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårsprognos. 

Driftredovisning - prognos helår 
Prognosen for årets resultat visar på ca 19,7 mkr. I forhållande till det 
budgeterade resultat på cirka 10,3 mkr är det en forbättring med cirka 
9,4 mkr. 

Tre av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden 
redovisar en prognos på 7,7 mkr i underskott. Det är främst insatser for barn 
i behov av särskilt stöd som är orsaken. Förvaltningen arbetar med en 
handlingsplan för att nå en budget i balans. Socialnämnden visar ett 
underskott på 3,9 mkr. En av orsakerna är att hemtjänsten är dyrare än 
budgeterat. Överformyndarnämnden rälmar med ett underskott om 150 tkr. 
Miljö- och teknikforvaltningen prognostisera!' att nå ett nollresultat. 
Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 3,0 mkr. 

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen har haft stor påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulden. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april 
att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får 
till effekt att avsättningen i balansräkningen ökar med 6,9 mkr på helår. 
Ansvarsforbindelsen ökar med cirka 27,8 mkr. 

AF A har beslutat om en återbetalning av sjukforsäkringsavgifter avseende 
åren 2005 till 2006. För kommunen innebär det en återbetalning med 
ca 13,0 mla, vilket har redovisats i prognosen. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,9 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån for långfristiga skulder är fortfarande låg 2013, men i och med 
att diskonteringsräntan for konimunens pensionsskuld forändrades har 
överskottet från budgeterade räntor for de långfristiga skulderna finansierat 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 150 KS 2013/61 

räntekostnadsökningen för pensioner. 

Investeringar 
V A-avdelningens investering i om- och tillbyggnad av Bålstas reningsverk 
samt utgifterna för personaldelen i Bålsta kommer att överskrida budgeten 
med totalt 16 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser har inträffat vilket medför att den totala investeringen blir dyrare. 
Miljö- och tekniknämnden aviserar ett underskott om netto 1,4 mkr för bl.a. 
äldreboende Solängen. Övriga nämnder har prognostiserat att budgeten 
kommer att hållas. Miljö och tekniknämnden har i ett särskilt skrivelse till 
kommunfulhnäktige anhållit om ett tilläggsanslag för byggnation av 
junibackens förskola (se bilaga). En redogörelse för fördyrande av om- och 
tillbyggnad av Bålsta reningsverk lämnas som bilaga till delårsbokslut, 
enligt beslut av kommunstyrelsen i samband med redovisning av 
delårsuppföljning per sista mars 2013. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas 23 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 83 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Budget justeringar åren 2013 och 2014 på grund av organisatoriska 
förändringar mellan kommunstyrelsen och bildningsnämriden 
Kommunfullmäktige beslutade om att överföra ansvar för kultur och 
fritidsverksamhet från bildningsnämnden till kommunstyrelsen med start 
den 1 juli 2013. I samband med det beslutades det att budget tillhörande 
dessa verksamheter skulle flyttas över. I delårsrapporten per 31 mars 
överfördes därför 22 171 tkr i driftbudget och 645 tkr i investeringsbudget. 

Bildningsnämndens budget har nu gåtts igenom och ytterligare 
ramjusteringar föreslås för år 2013 och för 2014 mellan kommunstyrelsen 
och bildningsnämnden, enligt följande; 

Driftbudget 
Administration (inkl sommarjobbadm, teater) 
Sommarjobbare, lön 
Licenser Qlikview, Stratsys, Invid Amea 
Summa 

Investeringsbudget 
Administrativa investeringar. 

100 tkr 
190 tkr 
40 tkr 

330tkr 

20tkr 

Ytterligare budget justering kan tillkomma inför år 2014 när översynen av 
lokaldisponeringen av Bildningscentrum Jan Fridegård är klar och nya 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 150 KS 2013/61 

hyreskontrakt upprättats av fastighetsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2013. 
- Anhållan om tilläggsanslag från miljö- och tekniknämnden för byggnation 
av junibackens förskola. 
- Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reniogsverk 
- Tjänsteskrivelse 2013-09-30. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 113. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. Styrelsen överlämnar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade 
underskott i prognosen för helår - 2013. 

2. Fullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för miljö- och 
tekniknämnden utökas med 25 223 tkr fOr byggnation av junibackens 
förskola i Skokloster. 

3. Fullmäktige godkänner att ramjusteringar görs mellan 
kommunstyrelsen och bildniogsnämnden om 330 tkr i driftbudgeten 
och 20 tkr i investeringsbudgeterr genom att kommunstyrelsens ram 
utökas och bildniogsnämndens ram minskas med motsvarande belopp 
både för år 2013 och för år 2014. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 151 KS 2013/116 

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv (prop 2011/12:172) 
Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2013 fInns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur-
variationer. 

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra 
det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 

En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna 
kapitalet. 

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt 
reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen utnyttjar den nya 
lagstiftningen som medger införande av kommunal 
resultatutjämningsreserv. Enligt regeringens proposition (prop 2011/12:172) 
ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomiskt 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, under räkenskapsåret 
2013. Om en kommun har en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna 
beskriva hanteringen av reserven. Ett förslag till riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven har 
därför tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer.för hantering av resultatutjämningsreserv 
RUR i praktiken - Sveriges kommuner och landsting 
Tjänsteskrivelse 2013-08-16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 114. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv - ks hidnr 2013.2741. 
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2. Fullmäktige beslutar reservera överskott upparbetade fr.o.m 
räkenskapsåret 2010 - 2012, enligt beräkning av ingående balans för 
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14 777 tkr. 
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2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 152 KS 2013/70 

Förslag till beslut om överförmyndarnämndens begäran om 
utökad budget för 2013 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade i april 2013 att hos kommunfullmäktige 
hemställa om utökad budget för 2013 motsvarande kostnaderna för 0,5 
årsarbetare. Som grund för detta anges ett ökat antal ärenden. Under 
verksamhetsåret har förvaltningen hanterat detta genom att under en 
begränsad tid förstärka verksamheten med en timanställd personal. 

Förvaltningens bedömning 
Antalet ärenden hos överförmyndarnämnden ökar kontinuerligt för varje år 
och närmar sig en situation där det inte går att klara detta med en 
handläggare. En1igt förvaltningens mening finns tre sätt att hantera detta: 

• Inleda samarbete med en annan kommun för att på så sätt få 
samordningsvinster och minska sårbarheten. 

• Förstärka den egna verksamheten. 

• En kombination av dessa åtgärder. 

Under året har förvaltningen och kommundirektören in1ett en dialog med 
Enköping kommun om ett eventuellt samarbete. Denna dialog pågår 
fortfarande. Ett arbetsmöte kring detta är planerat till mitten av oktober 
tillsammans med konsult, under förutsättningen att alla parter ger klartecken 
till deltagande. 

I socialförvaltningens budget för 2014 kommer att avsättas medel för 
ytterligare 0,5 handläggare på överförmyndarnämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från överförmyndarnämnden. 
Tj änsteskrivelse 2013 -10-0 1. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 115. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Kommundirektören informerar om att en halvtidstjänst tillkommer inom 
överförmyndarnämnden från den 1 mars 2014. 
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JUSTERARE 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige avslår överförmyndarnämndens framställan om utökad 
budget under år 2013. 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 153 
KS 2013/99 

Arsredovisning 2012 - Samordningsförbundet Uppsala län 
Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försälaingskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2012. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "En1igt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsen1igt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet en1igt årsredovisningen är 
fören1igt med de finansiella mål och verksamhetsrnål som är uppställda 
en1igt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen 
har upprättats i en1ighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012." 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77. 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2012 
Tjänsteskrivelse 2013-09-20. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 116. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del, dels godkänna 
förbudets årsredovisning för år 2012 och dels bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten under år 2012. 
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Bidragsansökan för energieffektivisering - ny 
uppvärmningsanläggning för Övergransgården 
Sammanfattning 
Övergrans Bygdegårdsförening är en ideell förening som driver 
Övergransgården~ Byggnaden hyrs utför olika ändamål till privata 
förhyrare, föreningsaktivteter och för andra ideella inslag. 

I skrivelse ansöker föreningen om ett bidrag för att byta ut den nuvarande 
oljeeldade uppvärmningsanläggningen mot en luft/vattenanläggning 
alternativt bergvärme. Syftet med bytet är bland annat att sänka föreningens 
kostnader för uppvärmningen av byggnaden. Föreningen föreslår följande 
finansieringslösning: 

Boverket (bidrag) 
Håbo kommun (bidrag) 
Bygdegårdsförening (egen finansiering) 

50% 
30% 
20% 

Kostnaderna för de två alternativa ersättningsanläggningama uppgår 
preliminärt till ca 320 tkr (luft/vatten) respektive 475 tkr (bergvärme). 

Enligt uppgift från Boverket kommer de under hösten 2013 inkomna 
ansökningarna att bedömas och delfinansieras utifrån verkets tillgängliga 
bidragspengar för år 2014. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Övergransgårdens bygdegårdsförening, 2013-06-25 
Kompletteringar till föreningens ansökan (två beräkningar för 
ersättningsanläggningar från konsult) 
Tjänsteskrivelse 2013-09-30. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 117. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att bevilja Övergransgården Bygdegårdsförening ett 
bidrag som delfinansiering aven ny uppvärmningsanläggning för 
Övergransgården med 30 % aven total kostnad på maximalt 320 tkr. 
Kommunens bidrag beviljas under förutsättning av att övrig redovisad 
finansiering beviljas. 

2. Styrelsen beslutar att finansiera kommunens andel (30 %) ur 
kommunstyrelses medel till förfogande i 2014 år budget; totalt ca 100 
tkr. . 
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KS2013/118 

Förslag om överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ingå 
överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 
8 a § socialt j änstlagen. 

Skyldigheten att ingå en övereIlskommelse syftar till att utifrån 
gemensamma mål identifiera områden ~är det är nödvändigt med ett 
gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med psykiska 
funktionsnedsättningar . 

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskommelsen "Stöd till riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2013" (PRIO, plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa), är att det i länet ska finnas 
överenskommelser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner ska 
belysa huvudmännens ansvarsOlmåde och ambitioner att arbeta mot 
gemensamma målsättningar. Behörig part att ingå överenskommelse är 
kommunfullmäktige eller nämnd efter delegation. Grundkraven ffi· en 
förutsättning för att landsting och kommuner ska kunna ta del av de 
nationella prestationsersättningarna. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län togs fram under år 2012 och beslutades i 
organisationernas nämnder och styrelser. Uppföljningen av 
överenskommelsen samt de nationella bedömningskriterierna år 2013 har 
givit anledning till denna revidering. 

Socialnämnden föreslår att fullmäktig beslutar att godkänna 
överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län. 

Nämnden föreslår vidare att fullmäktige att hantering av överenskommelsen 
delegeras till socialnämnden, som i förekommande fall har att samverka 
med skolnämnden och bildningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-09-23, § 69 
Förslag till överenskommelse med missivskrivelse, KS hid nr 2013.2765 
Tjänsteskrivelse 2013-10-0 1. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 131. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ingå reviderad överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykiskt funktionsnedsättning i Uppsala län. 

2. Fullmäktige delegerar den fortsatta hanteringen av överenskommelsen 
samt övrigt arbete utifrån den nationella psykiatri satsningen till 
socialnämnden. 
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Förslag om inrättande aven tillfällig fullmäktigeberedning med 
uppdrag att redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde, 2013-05-20 § 86 att 
socialnämnden till kommunstyrelsen ska redovisa ett förslag på inrättande . 
aven tillfällig fullmäktigeberedning. Uppdraget är att arbeta fram ett förslag 
på ett integrationspolitiskt program. I samband med detta noterade också 
kommunstyrelsen att arbetet med att fram nya riktlinjer för 
flyktingmottagande tills vidare ska vara vilande. 

Programmet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna 
inom den kommunala organisationen, ge underlag för prioriteringar och 
peka ut en riktning för framtiden. 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-09-03, § 72, förslag till innehåll i ett 
integrationspolitiskt program. Inför programarbetet bör enligt nämnden 
följande beaktas: 

DefInition av begreppet integration 
Syfte 
Målgrupp för programmet 
Mål med mera 
Kommunen som arbetsgivare/ansvar för integrationsfrågor 
Budget och tjänstemannastöd 
Beredningens sammansättning 
Sammanträde s ordning 
Ärendehantering 
Tidplan 

Socialnämnden beslutar föreslå fullmäktige att imätta en tillfållig 
fullmäktigeberedning som har till uppdrag att redovisa förslag på ett 
integrationspolitiskt program. 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 
Socialnämndens beslut 2013-:09-03, § 72 
Tjänsteskrivelse 2013-10-0l. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 132. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att inrätta en tillfållig fullmäktigeberedning som 
har till uppdrag att redovisa förslag till ett integrationspolitiskt program. 

2. Fullmäktige beslutar att beredningens ledamöter ska utgöras aven 
representant från varj e politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. 

3. Fullmäktig uppdrar till socialnämnden att tillhandhålla lämpligt 
tjänstemannastöd för beredningens arbete. 

4. Fullmäktige uppdrar till beredningen att redovisa förslag till program så 
att fullmäktige kan ta ställning till detta i samband med fullmäktiges 
sammanträde i februari månad 2014. 

5. Fullmäktige noterar att kostanden för framtagandet av programmet är 
beräknat till ca 25000 kr. Fullmäktige godkänner att fullmäktiges 
budget belastas med motsvarande summa. 

6. Fullmäktige beslutar att ersättning för deltagande i beredningen utgår i 
enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser för arvodering. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 157 KS 2012/9 

Redovisning av beredd motion om uppföljning och 
effektivisering av kommunfullmäktiges sammanträden, 
motionär: Nlhad Hodzic(C) 
Sammanfattning 

Motionären föreslår att det till kommunhusets sammanträdesblock ordnas 
en utrustning för trådlös och digital närvaro-·och omröstningsregistrering 
med mera, att nyttjas i första hand i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden. 

Fullmäktige överlämnade 2012-02-27 § 21 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Resultatet av beredningen ska samrådas med fullmäktiges 
demokratiberedning. 

Kommunkansliets yttrande: 

På marknaden finns ett flertal system för registrering av närvaro, 
omröstningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sammanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningarna fullmäktiges presidium under sammanträdena genom 
att redovisa talar- och rejJlikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en större skärm/motsvarande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför varje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 
meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera. 

I samband med det pågående försöket med digital distribution av 
sammanträdeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även 
nyttja dessa för registrering av närvaro, votering med mera vid 
sammanträden. Den fortsatta och nu pågående utredningens inriktning är 
dock att undersöka lämpliga kompletta och fristående system och att föreslå 
inköp av ett sådant. I årets budget finns pengar anvisade för detta. Kansliet 
målsättning är att under senhösten 2013, våren 2014, föreslå en lämplig 
utrustning för inköp. Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första 
delen av år 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion från Nihad Hodzic (C) 
Tj änsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 2l. 
Tjänsteskrivelse 2013-09-17. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 157. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 
2013-10-21 

KS 2012/9 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 133. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera, att motionen 
bifalls. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 158 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013~10-21 

KS 2010/48 

Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets 
sammanträdesblock, införskaffa en utrustning för trådlös 
omröstning med mera i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, motionär: Fred Rydberg (KO) 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att det installeras "ett trådlöst voterings system med 
pOltabla knappdosor. Detta system skall användas när en votering begärs. 

De vinster som vi ser är: 

att tiden för fullmäktige kan kortas eftersom den procedur vi har idag tar 
lång tid 
att den som begär votering inte behöver tänka på att det drar ut på mötets tid 
att det går snabbt för sekretariatet att få statistik över resultatet av voteringen 
att systemet är portabelt och kan flyttas till Skokloster om fullmäktige är där 
att en elektronisk tavla eller projektorbild kan visa allmänheten hur 
voteringen utfallit 
att systemet även skulle kunna användas vid öppna hearings ifk att pejla 
medborgarnas synpunkter." 

Fullmäktige överlämnade 20 l 0-06-14 § 61 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

På mari maden finns ett flertal system för registrering av närvaro, 
omröstningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sammanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningarna fullmäktiges presidium under sammanträdena genom 
att redovisa talar- ochreplikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en större skärm/motsvarande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför varje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikern 
meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera. 

I samband med det pågående försöket med digital distribution av 
sammanträdeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även 
nyttja dessa för registrering av närvaro, votering med mera vid 
sammanträden. Den fortsatta och nu pågående utredningens inriktning är 
dock att undersöka lämpliga kompletta och fristående system och att föreslå 
inköp av ett sådant. I årets budget finns pengar anvisade för detta. Kansliet 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

KS § 158 KS 2010/48 

målsättning är att under senhösten 2013, våren2014, föreslå en lämplig 
utrustning för inköp. Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första 
delen av år 2014. 

JUSTERÄRE 

Beslutsunderlag 
Motion från Fred Rydberg (KD) 
Tj änsteskrivelse 20 1 0-06-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14, § 61. 
Tjänsteskrivelse 2013-09-16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 134. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera, att motionen 
bifalls. 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 159 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2012/67 

Redovisning av berett medborgarförslag om kommunallT-
insamling till förmån för tredje världen 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2012-06-07 med förslag om kommunal 
insamling av uttjänt IT - och annan relaterad utrustning till förmån för tredje 
världen. Av förslaget framgår att Håbo kommun borde inleda ett samarbete 
med ComputerAid, alternativt liknande organisation. Tanken är att inleda ett 
samarbete med en ideellt driven organisation som förmedlar begagnad IT-
utrustning till tredje världen, till exempel datorer, skrivare och 
mobiltelefoner. Förslagsställaren föreslår även att Håbo kommun varje år 
anordnar tillfälle för insamling då kommunens invånare kan lämna in 
fungerande men uttjänt utrustning för vidare fönnedling till ComputerAid, 
eller annan liknande organisation, och i slutändan tredje världen. 
Insamlingen kan ske under en dag, en helg eller en period. 

Kommunkansliets utredning: 

Nedan följer en sammanfattning av några frågor som bör uppmärksammas 
om Håbo kommun ska inleda ett samarbete med ComputerAid eller 
liknande organisation. I samband med att hårddiskarna tas ur kommunens 
datorer och förstörs, så kan vi säkerställa att de datorer som kommer från 
Håbo kommuns anställda är sä1aa att lämna vidare för återanvändning. Men 
om Håbo kommun ska stå för insamlingen av invånarnas datorer bör det 
dock säkerstä1las att Håbo kommun inte bär ansvaret om olagliga filer eller 
piratkopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. Detta är 
ingen omöjlighet men skapar visst merarbete i form av översyn och 
tillvägagångssätt. 

Om länder som tar emot skänkt utrustning saknar infrastruktur för att 
hantera farligt avfall på ett korrekt sätt är risken att elektroniskt avfall från 
Sverige skapar stora miljö- och hälsoproblem i dessa länder. ComputerAid 
redovisar åtgärder för att säkra återvinning men Håbo kommun har. 
fortfarande inte full kontroll över att återvinningen sker på ett korrekt sätt. 
Om Håbo kommun skänker utrustning till andra länder är det av intresse att 
följa upp hur utrustningen kommer till användning. Detta bör vägas mot att 
Håbo kommun har en mycket bra fungerande återvinning avel-avfall. 
Dessutom möjligt att som privatperson överlämna sin utrustning direkt till 
ComputerAid. 

Förslagsstä1laren nämner ComputerAid som ett förslag men menar att det 
även skulle kunna vara en annan liknande organisation. Om Håbo kommun 
skulle bestämma sig för att inleda ett sådant samarbete ställs kommunen 
inför frågan om vilken organisation som är lämplig. En insamling av 
invånarnas datorer och annan relaterad utrustning kräver ett 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §159 KS 2012/67 

ställningstagande från Håbo kommun kring vilken organisation som 
kommunen bör inleda ett samarbete med. Detta eftersom det sker genom ett 
aktivt val. Vidare fundering är hur Håbo kommun i framtiden skulle hantera 
liknande förslag om insamling och samarbete med organisationer som rör 
andra områden, inte bara IT - och annan relaterad teknikutrustning. 

Självfallet skulle utrustning som skänks kunna utgöra stort värde för till 
exempel skolor och sjukhus runt om i världen. Många människor kan få god 
hjälp via ComputerAid. En dator som skulle ha slängts i Sverige skulle i ett 
annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En dator skulle även kunna 
komma till hjälp på ett sjukhus. 

Frågan om Håbo kommun ska prioritera det arbetet som förslaget innebär 
och hur kommunen i sådant fall skulle förhålla sig till Naturvårdsverkets 
kommentarer för export av begagnade varor. Det skulle vara intressant att få 
följa utvec1dingen av hur uttjänt IT- och annan relaterad utrustning skänks 
till andra länder för välgörande ändamål. Kanske kan det bli aktuellt att 
återkomma till frågan om att inleda ett samarbete med ComputerAid eller 
liknande organisation vid senare tillfälle. 

Mot bakgrund av ovanstående sammanfattning anser kommunstyrelsens 
förvaltning att förslaget bör avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-06-07. 
Kommunfulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 
Kommunkansliets utredning, daterad 2013-09-20. 
Tjänsteslaivelse 23013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 135. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kansliets utredning, att 
medborgarförslaget ska avslås. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum· 
2013-10-21 

KS 2013/86 

Beslut om riktlinjer för medborgardialog 
Sammanfattning 
Håbo kommun har som ett av tre övergripande mål att skapa ett ökat 
förtroende för kommunen. I samband med beslutet förtydligades att 
medborgardialog ska användas som en strategi för att uppnå målet. 

Våren 2013 genomfördes ett seminarium om medborgardialog. Samtliga 
kommunens förtroendevalda samt vissa tjänstemän var inbjudna. Syftet var 
bl.a. att ge ett underlag för upprättandet av dessa riktlinjer för 
medborgardialog. I riktlinjerna tydliggörs varför medborgardialogens syfte, 
definition samt deltagarnas roller. 

Syftet med medborgardialog är att stärka demokratin, skapa förtroende och 
bidra till bättre beslut. Medborgarna rar ökade kunskaper om kommunala 
beslutsprocesser och hur samhället styrs, ökad delalctighet samt möjlighet att 
påverka kommunala beslut. Medborgardialog ger alla möjlighet att engagera 
sig och påverka kommunen, och inte bara i samband med allmänna val. 

Kornrnunkansliet redovisar förslag till riktlinjer för medborgardialog. 
Förslaget innehåller punkter om: 
Syfte 
Principer för medborgardialog 
Definition 
Ansvar 
Vilka frågor är lämpliga för dialog 
Aterkoppling 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-07-30. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 136. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen antar riktlinjer för medborgardialog redovisade i skrivelse 
2012-10-31, ks hidnr 2012.3256. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingsstrateg 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 161 KS2013/115 

Utredning om inrättande aven tankstation för biogas 
Sammanfattning 
Håbo kommun arbetar för närvarande med utvinning av biogas genom 
återvinning av matavfalL I dagsläget går det dock inte att tanlca biogas i 
Håbo kommun eftersom det inte finns en tankstation för biogas i 
kommunen. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att inrättandet aven tankstation för 
biogas är en viktig fråga som väl stämmer överens med det antagna 
fullmäktigemålet om att Håbo kommun ska vara en hållbar 
tillväxtkommun. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att inrättandet aven sådan tankstation 
är en etableringsfråga. För att det i framtiden ska vara möjligt att tanka 
biogas i Håbo kommun så måste kommunen aktivt jobba för att försöka få 
ett privat företag att etablera en tankstation för biogas i kommunen. 

Uppdraget att verka för nya företagsetableringar sker inom kommunen är 
idag, via ägardirektiven, delegerade till Håbo Marknads AB. Därför föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att kommunstyrelsen uppdrar till Håbo 
Marknadsbolag AB att genomföra en marknadsundersökning med syfte att 
Idargöra om det finns några potentiella intressenter som skulle kunna driva 
en tankstation för biogas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för 
att en nyetablering sker. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 137. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens beslutar att uppdra till Håbo Marknads AB att utreda 
möjligheterna för en etablering aven tankstation för biogas i 
kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka för att en nyetablering 
genomförs. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 162 KS 2011/163 

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 
år 2014 
Följal1de förslag till sammanträdestider.föreligger: 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 138. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att arbetsutskottet och kommunstyrelsen under år 
2014 sammanträder enligt följande, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till 
sammanträdestillfållen för fullmäktige under år 2014. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott - år 2014 

Sammanträdesdag: Tisdag med start kl. 08.30. 

Datum: 21/1,18/2,18/3,6/5,27/5,19/8,7/10,11/11. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen - år 2014 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. kl.15.00 

Datum: 3/2, 3/3, 7/4, 19/5, 11/6, 1/9,20/10,24/11. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer följande sammanträdestillfållen under år 2014: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. 19.00. 

Datum: 24/2,24/3,28/4,9/6 - Skokloster, 22/9, 10/11, 15/12. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 163 

Prioriteringslista för planläggning 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2010/87 

Planavdelningen redovisar förändringar i arbetsordningen för 
kommunstyrelsen. 

Detaljplaneprogram för Logistik Bålsta har tagits bort från listan i o ffi att 
programmet har blivit godkänt. 

JUSTERARE 

Detaljplan för Kvarter nr 4, Björkvallen (Bålsta 2:69 m.fl.), Väppeby äng 
(del av Väppeby 6:1 m.fl.), Bista 4:10 och del av 4:5 samt Dyama 5:98 m.fl. 
har lagts till bland pågående detaljplaner. 

Detaljplaneprogram för Bålstaåsen har flyttats till vilande 
detaljplaneprogram. 

Detaljplan för Blåklintsvägen har lagts under vilande detaljplaner 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning daterad 2013-09-23. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 118. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Noteras att Christian Nordberg (MP) vill att detaljplaneprogrammet för 
Bålstaåsen flyttas från "Vilande" till "Pågående" så snart det finns någon 
prioriterad plan färdig. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner arbetsordningen för detaljplaner, daterad 
2013-09-23. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 164 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2011/112 

Beslut om samråd av förslag till detaljplan för Väppeby 7:18 
m fl, Bålsta, Håbo kommun, Uppsala län "Tvåhus" 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17, § 145, att ge förvaltningen i 
uppdrag att planlägga fastigheterna Väppeby 7:18, 7:19,7:20 samt Bista 
11:1. PIanområdet utökades genom beslut av Kommunstyrelsen 2011-11-28 
till att omfatta hela det planlösa området mellan Kapellvägen, Mälarbanan, 
Håtunavägen och Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar nu totalt ca. 6 ha. 

Den föreslagna utfonnningen av detaljplanen överensstämmer med den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta Tätort 2010 med syfte att förtäta 
samhället. 

Syftet med detaljplanen är att planlägga området för enbostadshus och 
flerbostadshus i varierande typer och hushöjder. Totalt kan ytterligare ca. 
350 lägenheter tillkomma. Qlmådet föreslås få en småstadsliknande karaktär 
med en central gata som följer åsen med några gränder med trappor för 
gångtrafIk som förbindelse ner till Stockholmsvägen. 

Framför den befmtliga kyrkan föreslås ett mindre torg med 
parkeringsmöjlighet. Även efter den centrala gatan föreslås ett mindre torg 
samt en park. 

Med förebild från en småstad ger förslaget till detaljplan även möjligheten 
att bedriva affärsverksamhet och kontor i bottenvåningarna mot gatan. 

Detaljplanen föreslår även en del ändringar i gatusystemet. Bland annat för 
att minska antalet utfarter till Stockholmsvägen görs en ny anslutning av 
Håtunavägen i Skeppsrondellen. Från denna rondell angörs även området 
österifrån. Kapellvägen utgör den västra angöringen strax norr om kyrkan. 
Genomgående blir det färre tomtutfarter mot Stockholmsvägen. 

Planförslaget föreslås skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Karta, Ny Plangräns för Tvåhus, Detaljplan Väppeby 7:18 m.fl, daterad 
2013-09-20. 
Plankarta, daterad 2013-09-23. 
Illustrationsplan, daterad 2013-09-23. 
Planbeskrivning, daterad 2013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 119. 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 164 KS 2011/112 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av kommunarkitekt och mark- och exploateringsingenjör. 

Fred Rydberg (KD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att pIanområdet ska avse det område som kartan "Ny 
Plangräns för Tvåhus" daterad 2013-09-20, visar. 

2. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att skicka ut förslag till detaljplan för 
Väppeby 7: 18 m.fl, ("Två husplanen") på samråd. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 165 KS 2013/109 

Förslag till detaljplaneuppdrag för del av Väppeby 6:1 m. fl., 
Väppeby äng i Bålsta, Håbo kommun - planbesked 
Sammanfattning 
Håbo kommun har forhandlat med Skanska om en markaffår där kommunen 
forvärvar fastigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del 
av Väppeby 6: 1 (Väppeby äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till 
BoKlok Housing AB. KOI;Ill11unen och BoKlokllar ingått överenskommelse 
om exploatering av del av Väppeby 6:1. Ramavtal tecknades den 3 juli· 
2013. Ramavtalet utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader 
vid framtagande av detaljplan samt ramar fOr köpe- och exploateringsavtal. 

Boldok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan öm ny 
detaljplan for Väppeby äng, del av Väppeby 6: 1. Området är en fortsättning 
på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby äng och ingår i samma 
planområde som befintlig struktur. Förslaget är dock en modem anpassning 
av struktur i forhållande till gällande detaljplan som inkorporerar ett större 
område inom nuvarande åkermark, och som skapar en bebyggelsestruktur 
med större fokus på att skapa kvarter och gaturum av fasader och 
forgårdsmark längs med gaturuni. Bebyggelsen foreslås hålla en skala om 2-
3 våningar. Gator utfors som kommunala. 

I den fördjupade översiktsplanen for Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 201 0-07-28 är Väppeby äng 
utpekat som en del av utbyggnadsområde for bostäder och service, område 2 
Gröna dalen. 

Planavdelningens forslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan 
och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-17. Planområdet är 
beläget i Väppeby äng, Gröna dalen. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Väppeby 6:1 och 7:218 som ägs av Håbo kommun. 

Planläggningen foreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse for allmänheten. 

Detaljplanen finansieras av beställaren, ett särskilt planavtal ska upprättas 
mellan kommunen och Boklok Housing AB. 

Beräknad ungefårlig tidpunkt for antagande är 4:e kvartalet 2014. 

Avgift for detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 165 

Allmänna upplysningar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/109 

Ett positivt planbesked innebär att lwmmunen 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, daterad 2013-09-10 
Slåss, daterad 2013-09-10 
Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-17 
Karta över föreslaget planOlmåde, daterad 2013-09-17 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 120. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av mark- och exploateringsingenjör. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för 
del av Väppeby 6: 1 m.fl., Väppeby äng. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet för del av Väppeby 6:1 m.fl., 
Väppeby äng bekostas av beställaren. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §166 KS 2013/111 

Förslag om detaljplaneuppdrag för Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen 
i Bålsta, Håbo kommun- plan besked 
Sammanfattning 
Håbo kommun har förhandlat med Skanska om en markaffår där kommunen 
förvärvar fastigheter i Dragets industriområde mot att kommunen säljer del 
av Väppeby 6: 1 (Väppeby Äng) och del av Bålsta 2:69 (Björkvallen) till 
BoKlok Housing AB. Kommunen och BoKlok har ingått överenskommelse 
om exploatering av del av Bålsta 2:69, Björkvallen. Ramavtal tecknades den 
3 juli 2013 och utgör en övergripande reglering av ansvar och kostnader vid 
framtagande av detaljplan samt ramar för köpe- och exploateringsavtal. 

Boklok Housing AB har, 2013-09-10, lämnat in en ansökan om ny 
detaljplan för Björkvallen, Bålsta 2:69 m.fl. Föreslagen bebyggelse är 
gestaltad efter trädgårdsstadens principer om tydliga kvartersbildningar; 
med hus orienterade kring privata innergårdar med trädgårdskaraktär och 
med halvprivata förgårdsmarker. Skalan är i huvudsak två våningar och 
utgör en kombination av flerfamiljshus och radhus. I den södra delen 
föreslås något högre bebyggelse upp till fyra våningar kring en samlande 
större gårdsmiljö. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommuofullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 är Björkvallen 
utpekat som utbyggnadsområde för bostäder och service, område 5. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt 
ansökan och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-17. 
PIanområdet är beläget i gamla Bålsta och omfattar fastigheten Bålsta 
2:69, och del avfastighetema Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta 
s: 8 och s: 14. Fastigheten Bålsta 2:69 och del av Bålsta 2:234 ägs av 
Håbo kommun. Samfälligheten Bålsta s:8 delägs av Bålsta bys 
skifteslag med ändamål dike. Samfälligheten Bålsta s: 14 med ändamål 
vägmark ägs till störst andel av Håbo kommun. Fastigheten Bålsta 
2:316 ägs av Solfältet fastighets AB. 

Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten. 

Detaljplanen finansieras av beställaren, ett särskilt planavtal ska upprättas 
mellan kommunen och'Boklok Housing AB. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 166 KS 2013/111 

Allmänna upplysningar 

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. 

Plan besked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
. Ansökan, daterad 2013-09-10 
Skiss, daterad 2013-09-10 
Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-17 
Karta över föreslaget planornråde, daterad 2013-09-20 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 121. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av mark- och exploateringsingenjör. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för 
Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen 
bekostas av beställaren. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 167 KS 2013/38 

Förslag till detaljplaneuppdrag för Bista 4:10 och del av Bista 
4:5 i Bålsta, Bålsta tätort - plan besked 
Sammanfattning 
Vid· Södra Bålstaleden norr om Lillsjön, äger Håbo Marknads AB och 
kommunen ett orni.-åde om ca 52 000 kvm mark. Området föreslås bli en 
fortsättning på Lillsj öns Företagspark. 

Håbo Marknads AB har, 2013-03-05, lämnat in en ansökan om 
detaljplaneläggning av fastigheterna Bista 4:10 och del av 4:5. För området 
föreslås ca 30000 kvm mark avses bli säljbar mark för verksamheter, 
sällanköpshandel. Infart föreslås ske från Lillsjöslingan, vilket även är 
förberett i gällande detaljplan DPL 323 för Lillsjöns Företagspark. 
Verksamhetstomterna föreslås att fördelas längs en ca 250 m lång lokalgata 
med en vändplan. Den södra delen av området mot Lillsjön föreslås utgöras 
av naturmark. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 ingår det 
aktuella området i det större området Häradsallmänningen som är ett utpekat 
utbyggnadsområde för verksamhetsmark, område 8. 

Området ingår delvis med sin östra halva i pågående arbete med 
detaljplaneprogram för Dragelund (omfattande Häradsallmänningen och 
Nya Kalmarsand i FÖP:en). Området bedöms dock kunna detaljplaneläggas 
utan avvaktan på programmets färdigställande. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan 
och framtagen uppdragsbeskrivning daterad 2013-09-20. PIanområdet 
omfattar fastigheten Bista 4:10 som ägs av Håbo Marknads AB samt del av 
fastigheten Bista 4:5 som ägs av Håbo kommun. Fastigheten Bista 4: 1 O 
omfattar ca 30 % av pianområdet och fastigheten Bista 4:5 omfattar ca 70 % 
av aktuellt område 

Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då 
planändringen är av intresse för allmänheten. 

Detaljplanen finansieras genommarkförsäljning. Ett avtal om samverkan av 
exploatering ska upprättas mellan Håbo kommun och Håbo Mru:knads AB. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är l:a kvartalet 2015. 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 575 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 167 KS 2013/38 

Allmänna upplysningar 

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, daterad 2013-03-05 
Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-09-20 
Karta över föreslaget pianområde, daterad 2013-09-20 
Tjänsteskrivelse 2013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 122. . . 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

Ordföranden godkänner att Carina Lund (M) till protokollet får foga en 
skriftlig protokollsanteckning från M, KD och FP enligt följande: 

Området är alldeles för viktigt för att användas till industrimark. Vi vill 
säkerställa att kulturhistorisk mark skyddas och att endast en remsa längs 
infartsvägen kan tas i anspråk. 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för 
Bista 4:10 och del av Bista 4:5. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Styrelsen godkänner att detaljplanearbetet för Bista 4: 1 O och del av 
Bista 4:5 bekostas genom markförsäljning. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen . 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2012/71 

Förslag om detaljplaneuppdrag för Dyarne 5:98 m fl, Bålsta 
tätort - plan besked 
Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked får 
ändrad detaljplan får fastigheter Dyarne 5:98 samt 5:101 och 5:104 i Bålsta 
tätort. Gällande detaljplaner får aktuella fastigheter är K 15 Dyarne 5:69 och 
DPL 291 Dyarne 5:98 m fl som infårde vissa ändringar i detaljplan K 15. 

Detaljplan K 15 Dyarne 5:69 har vunnit laga kraft 1969-08-04, och dess 
genomfårandetid har utgått. Detaljplan 291 Dyarne 5:98 m fl har vunnit laga 
kraft 2000-06-13 och dess genomfårandetid löper ut i sommar 2015. 
Ändamål av nämnda fastigheter är småindustri (detaljplan K 15). Ändringar 
som infårdes med detaljplan 291 gäller bl a kvartersmarkgräns får 
fastigheter Dyarne 5:95, 5:97, 5:98 och 5:105 i söder och i väst så att den 
överensstämmer med fastighetsgränser i verkligheten, samt justering av 
prickad, ej bebyggbar mark på fastigheterna i respektive. 
Kvartersmarksändamål ändrades inte. 

I nuläget på fastigheten 5 :98 finns två byggnader, en envånings 
industribyggnad placerad alldeles intill fastighets östra gräns och ett 
kontorshus i södra delen av fastigheten, placerad vinkelrätt mot 
industribyggnad. Fastigheter Dyarne 5:101 och 5:104 är i nuläget 
obebyggda. 

Båda två byggnader bebyggda på 5.98 på sätt och vis överensstämmer inte 
med gällande detaljplaner. Industribyggnad är i stort sätt bebyggd på 
prickad, ej byggbar tomtmark och del verksamheter den inrymmer idag 
(gymnasie-sär), stämmer inte heller med planers bestämmelser (småindustri, 
kontor, handel). Kontorshus inrymmer Företagshälsovård och Skoldatatek. 
Verksamheter som bedrivs i båda byggnader är viktiga får kommunen och 
delvis bedrivs av kommunen själv. 

Eftersom tillfälligt bygglov får verksamhet på Dyarne 5 :98 håller på att utgå 
snart och att verksamheter som bedrivs inom byggnader på fastigheten är 
viktiga får Håbo kommun, ställer detta krav på att ändra de två gällande 
detaljplaner samtidigt. 

Syftet är att utfåra ändringen som ska fårutom småindustri medge byggrätt 
också får: 

1. allmänt ändamål - vård och utbildning, 

och 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2934 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2012/71 

2. justera planbestämmelser som gäller prickad, ej bebyggbar tomtmark 
längs en del av östra gränsen av fastighet 5:98 mot parkmark 
(detaljplan KI5) för det inte överensstämmer med verkligheten 
(befmtlig industribyggnad ligger där). 

Det ska möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter som bedrivs på 
fastigheten 5:98. Inga andra ändringar avses göras. 

Planavdelningen bedömer att ansökan om tillåtet bostadsändamål inom 
pianområdet inte är lämpligt ur allmän plansynpunkt delvis p g a nuvarande 
verksamheter som bedrivs där, delvis för det är i strid med fördjupade 
översiktsplanen. Planavdelningen bedömer däremot att det är lämpligt ur 
allmän plansynpunkt att medge byggrätt till befintliga verksamheter som 
bedrivs på fastigheterna - vård och utbildning, med utgångspunkt från att 
tekniska egenskapskrav beträffande brandsäkerhet och skydd mot 
industribuller beaktas vid bygglovprövning. Planavdelningen bedömer att 
utöver fastigheter i ansökan om planbesked är det rimligt att med 
planområdesgräns omfatta också angränsade fastigheten Dyame 5:97. 

Motivering till bedömning att det är rimligt att omfatta avgränsade 
fastigheten 5:97 ligger i faktum att på den också bedrivs för kommunen 
viktig allmän verksamhet (Bålsta doktorn och ambulans som är lika i strid 
med gällande detaljplaner som de på 5:98), samt att med det planområdet får 
då en rimlig form. 

Planavdelningen tillstyrker att planen kategoriseras som enkel detaljplan 
och att allmänt ändamål inom planområdet prövas genom planläggning med 
enkelt planförfarande som ändring genom tillägg till gällande detaljplan 
KI5 samt 291. 

Detaljplanen finansieras av beställaren. Beräknad ungefärlig tidpunkt för 
antagande är våren 2014. 

Avgift för detta beslut tas ut med 6675 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. Faktura skickas separat. 

Allmänna upplysningar 

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. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2012/71 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen 2012-06-26 
Fonnell ansökan inkommen 2013-09-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2013-09-23 
Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-08-20 
Karta över planområdet, daterad 2013-08-26 
Tjänsteskrivelse 2014-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 123. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan K15 samt 291 genom tillägg med enkelt planförfarande. 

2. Styrelsen noterar att detaljplanearbetet bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
Sökanden 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10~21 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 169 KS 2013/56 

Kompletterande beslutom markförsäljning inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markområde i Björnbro 
av för att där uppföra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
och järnväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset AB önskar förvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kommunen. 

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan för det nu aktuella området (KS §22, KS 2012/106). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av 
detaljplaneprogrammet (KS §63, KS2011l89). 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avtal mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011/63). Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 
2013/16) bytt till sig ytterligare mark inom den södra delen av 
Björnbroområdet ska kommunens andel av kostnader och intäkter utökas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23 § 66, följande: 

1. Fullmäktige godkänner försäljning av del av följande fastighet till 
Kilenkrysset AB: Lundby 2: 1. 

2. Fullmäktige godkänner Håbo Marknads AB:s försäljning av del av 
Skörby 5:1 till Kilenkrysset AB. Detta under förutsättning att styrelsen 
för Håbo Marknads AB fattar nödvändiga beslut innan fullmäktige 
behandlar ärendet. 

3. Fullmäktige beslutar att en förutsättning för försäljningens 
genomförande är att avtalet med Kilenkrysset AB kompletteras med 
senaste slutdatum för färdigställande av den redovisade byggnationen 
på fastigheten. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma 
överens med Kilenkrysset AB om detta. 

Efter ytterligare granskning av det föreliggande trepartsavtalet mellan Håbo 
kommun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB så konstaterar 
kommunstyrelsens förvaltning att fullmäktiges andra beslut, gällande Håbo 
Marknads AB:s försäljning av del av Skörby 5:1 till Kilenkrysset AB, inte 
är förenligt med de skrivelser som fInns stipulerade i avtalet. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 169 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 2013/56 

Enligt trepartsavtalet ska Håbo kommun överlåta och sälja alla inom avtalet 
berörda fastigheter till Kilenkrysset AB. Av det följer att Håbo Marknads 
AB måste överlåta del av Skörby 5: l till Håbo korrimun. Del av Skörby 5: l 
inregleras sedan i Håbo kommuns fastighet del av Lundby 2: l tillsammans 
med fastigheten del av Lundby 1:3>3. När samtliga marköverlåtelser ägt 
rum så överlåter och försäljer Håbo kommun fastigheten i sin helhet till 
Kilenlaysset AB för 24 800 000 kr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktiges andra beslut 
2013-09-23, § 66, upphävs och att ersätts enligt följande: 

Fullmäktige godkänner att Håbo Marknads AB överlåter och försäljer del av 
Skörby 5: l till Håbo kommun. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget 
erhålla 8755000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

Fullmäktige godkänner att Håbo kommun köper del av Skörby 5: l från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 8 
755000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

Dessa förändringar föranleder behovet av datumjusteringar i avtalet. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att dessa behandlas i tillsammans 
med den justering av avtalet som följer av fullmäktiges tredje beslut 2013-
09-23, § 66. 

F örvaltningen anser att det bör tydliggöras hur den ekonomiska regleringen 
mellan Håbo kommun och Håbo Marlmad AB ska hanteras ur ett 
koncernperspektiv. Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till 
vad som är mest fördelaktigt ur ett koncernekonomiskt perspektiv hantera 
den ekonomiska regleringen mellan Håbo kommun och Håbo Marknads 
AB. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslut 2013-09-23, § 66 
Tjänsteskrivelse 2013-10-07. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 125. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Kommundirektören informerar om ärendet. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att upphäva beslutspunkt 2, fattat den 2013-09-23, 
§66. 

2. Fullmäktige godkänner att Håbo Marlmads AB överlåter och försäljer 
del av Skörby 5: l till Håbo kommun. Som ersättning för överlåtandet 
ska bolaget erhålla 8755 000 kr från Håbo kommun enligt 
bestämmelsema i avtalet. 

3. Fullmäktige godkänner att Håbo kommun köper del av Skörby 5: l från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 
8755000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelsema i avtalet. 

4. Fullmäktige godkänner Håbo ko1111p.uns försäljning av del av Skörby 5:1 
till Kilenkrysset AB. 

5. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till vad som är 
mest fördelaktigt ur ett koncemekonomiskt perspektiv hantera den 
ekonomiska regleringen mellan Håbo kommun och Håbo Marlmads AB. 

6. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma överens med 
Kilenkrysset AB om erforderliga datumjusteringar i avtalet. 
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Förslag till nya regler för Jan Fridegårdpriset 
Sammanfattning 
Om priset 
Jan Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kulturpris och utdelas vartannat 
år i nära samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Priset 
instiftades 2005 till Jan Fridegårds minne och utgörs aven prissumma på 
100 000 kr. Ytterligare syfte är att Jan Fridegårdpriset ska bidra till 
kommunens attraktionskraft som ett led i marknadsföringen av kommunen. 
För att öka spridning och kännedom om priset så kommer kommunens 
nordiska vänorter att inbjudas till 2014 års prisceremoni. 
Långsiktighet och strategisk ansats 
Kultur och Fritid, numera Kultur och Livsmiljö har under de senaste åren 
genomfört ett· omfattande utvecklingsarbete gällande priset. Detta har bland 
annat. inneburit intern förankring, framtagande av nya strukturer och rutiner 
för genomförandeprocess samt användande av priset som kommunikativ 
arena. Här tillkommer stärkta relationer till Nordens Folkhögskola Biskops-
Arnö vilket skapat nya förutsättningar och möjligheter för samarbete. 
För att kunna ta Jan Fridegårdprisets upparbetade kapacitet till ytterligare 
nivå med syfte att öka )mmmunens synliggörande, krävs långsiktighet och 
en strategisk ansats. Ett sådant arbete bör vila på en uttalad ambition och ett 
tydligt reglemente. Utfallet av Jan Fridegårdpriset värdeskapande insatser 
samt dess mediala exponering bör följas upp, därför föreslås att Kultur och 
Livsmiljö framtar en slutrapport som föredras inför kommunstyrelsen: 
Prisets trovärdighet 
Centralt för prisets trovärdighet är juryns arbete och framtagandet av ny 
pristagare. För att säkerställa prisets tyngd och trovärdighet är det av 
särskild vikt att juryarbetet hanteras med kontinuitet och kunskap. Nordens 
Folkhögskola Biskops-Arnö utgör en välrenommeradkulturaktör . och 
samarbetspart. Folkhögskolan besitter erforderligt kunnande på området och 
föreslås därför att på uppdrag av Håbo kommun ansvara för Jan 
Fridegårdprisets juryarbete samt framtag av ny pristagare. Juryn föreslås 
bestå av 3-5 medlemmar med kompetens inom det nordiska språkområdet 
samt prisets tre berättarfålt: litteratur, film och teater. Kommunstyrelsen 
utser i sedvanlig ordning juryn. Förslag på 2014 års jury presenteras i ett 
separat ärende. 
Nytt rege/verk 
För att Jan Fridegårdprisets reglemente ska utgöra ett styrande verktyg och 
på ett tydligt sätt ange riktning och därmed ge förutsättningar för ett 
långsiktigt, kvalitatiVt arbete föreslås följande förändringar av regler för Jan 
Fridegårdpriset: 
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Att reglerna renodlas och förtydligas med avsikt att skapa klara 
riktlinjer och utgångspunkter. 
Att priset omfattar det nordiska språkfåltet inom tre, sedan 
tidigare beslutade berättarfålt: litteratur, film och teater. 
Att prisets juryarbete och framtagande av pristagare uppdras åt 
Nordens Folkhögskola Biskops-Amö. 

Beslutsunderlag 
- Regler för Jan Fridegårdpriset 2013-09-16, ks hidnr 2013.2562. 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-26. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 128. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av kulturstrategen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta nya regler för Jan Fridegårdpriset 
2013-09-16, ks hidnr 2013.2562. 
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Beslut om val av jury till Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2014 
Sammanfattning 
J an Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kulturpris och utdelas vartannat 
år i nära samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. 

Juryarbetet bedrivs av Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö på uppdrag av 
Håbo kommun och utses enligt Jan Fridegårdprisets reglemente § 2 

Till 2014 års jury foreslåsfoljande personer: 
Mats Lundborg, rektor 
Arne Sundelin, forfattare och poet, lärare på forfattarskolan 
Ida Linde, forfattare, poet och översättare, lärare på forfattarskolan 
Anna Platt, dramatiker, lärare på dramatikskrivarkursen 
Lisa Partby, dokumentärfilmare, lärare på dokumentärfilmkursen. 

Beslutsunderlag 
Reglemente Jan Fridegårdpriset 
Tjänsteskrivelse 2013-09-11. 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-10-08, § 129. 

KOlmnunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet foredras av kulturstrategen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar, under forutsättning av fullmäktiges godkännande av 
regler for priset, att utse Mats Lundborg, Arne Sundelin, Ida Linde, 
Anna Platt och Lisa Partby till 2014 års jury for Jan Fridegårdpriset. 
Ceremonin äger rum den 13 juni 2014. 

Beslutsexpediering 
Kulturstrateg 
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Beslut om mottagare av Håbo Kulturstipendium 2013 
Sammanfattning 
Håbo Kommuns kulturstipendium syftar till att stimulera kommunens 
kulturella liv och att uppmuntra kulturellt verksamma personer eller grupper 
i kommunen. Stipendiet är riktat till skilda konstnärliga och kulturella 
områden såsom konst, musik, sång litteratur, teater, dans, foto, film, 
konsthantverk samt verksamhet inom kulturmiljö- eller hembygdsvård. 
Stipendiet utdelas till personer, grupper, och organisationer som är bosatta i-
eller har anknytning till Håbo kommun. Stipendiaten bör företrädelsevis 
vara i början av sin konstnärliga eller kulturella karriär. 

JUSTERARE 

Totalt 16 ansökningar har inkommit, varav en ansökan inlämnats för sent 
och sex ansökningar inte uppfyller stipendiereglementets krav. De 
återstående ansökningarna spänner över ett brett fält, påvisar ett stort 
engagemang. 

Nominerade eller ansökande 
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Fºrvaltningens fºrslag 
Kommunstyrelsens fºrvaltning fºresl¬r att H¬bo Kulturstipendium ¬r 2013 
tilldelas Maria Bergstrºm, nu studerande till lyrisk mezzosopran p¬ 
bachelorsutbildningen vid Det Konglige Danske musikkonservatorium i 
Kºpenhamn. Maria ªr fºdd och uppvªxt i B¬lsta, har g¬tt p¬ 
Gransªterskolan och varit mycket aktiv inom H¬bo Musikskola 

Maria ºnskar med stipendiet som stºd ytterligare fºrdjupa sitt kunnande 
inom s¬ng p¬ Cleveland Institute of Music och dªrmed stªrka sin fortsatta 
utveckling till operas¬ngerska .. Stipendiet utdelas vid en ºppen 
prisceremoni vars tidpunkt utannonseras p¬ kommunens hemsida och i 
media. 

Beslutsunderlag 
- Reglemente H¬bo Kulturstipendium 
- Tjªnsteskrivelse 2013-09-1 l. 
- Arbetsutskottets fºrslag till beslut 2013-10-08, Ä 130. 

Kommunstyrelsens behandling av ªrendet: 

 rendet fºredras av kulturstrategen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att Maria Bergstrºm tilldelas H¬bo Kulturstipendium 
2013. 

Beslutsexpediering 
Kulturstrateg 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-10-21 

KS 

Ordföranden sammanfattar de övriga frågor som kommer att besvaras på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 november 2013: 

- Om kommunen har förskolor som står på tillfälligt byggnadslov. 

- Om det har blivit billigare att ha nämndsmöte på dagtid. 

- Bokfört värde på Aspens gamla hus. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar informationen. 
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