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Märit Olofsson-Nääs, projektledare, §§ 181-186 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

h i.lehållsförteckning 
§ 174 Godkännande av dagordningen 

§ 175 Infonnationer 

§ 176 Infonnationer - ekonomi 

§ 177 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 178 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 179 Redovisning av aktuella protokoll 

§ 180 Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

§ 181 Detaljplan får Y.. varter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av fastighetema Skörby 5: 1, 
Lundby 2: 1 m.fl., Håbo kommun, Uppsala län - antagande 

§ 182 Förslag till detaljplan får Glastomten, Bålsta 1:16 och del av Bålsta 1:614 m.fl., Bålsta 
tätort - antagande 

§ 183 Förslag till exploateringsavtal Glastomten, Bålsta 1 :614 och 1 :16 mfl., Bålsta tätort 

§ 184 Ändring av detaljplan får fastigheten del av Väppeby 6: 1, Väppeby äng - uppdrag 

§ 185 Beslut om fårvärv av stationshus, Bålsta tätort 

§ 186 Fran1tida nyttjande av Granvallens fotbollsplan samt angränsande mark - utredning 

§ 187 Beslut om bidrag får konstsnö på Granåsen 

§ 188 Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer får upphandling i Håbo kommun 

§ 189 Om åtgärder efter väg 263 

§ 190 Delegationsordning får kommunstyrelsen 

§ 191 Förslag till reglementen för kommunens nämnder från 2014 

§ 192 Infonnation om tillkommande lagstiftning om emottagande av ensan1konunande flykting-
bam 

§ 193 Synpunkter 2013 

§ 194 Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

§ 195 Val av ledamöter ungdomsrådet läsåret 2013 - 2014 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Dah,n 
20'13-11-25 

§ 196 Redovisnhg av svar på ett antal fråp-0r, ställda av Carina Lund (M) 

§ 197 Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska ingå i personkrets 3 och 
på så vis få ledsagning enligt LSS 

§ 198 Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l:a klass i skolan, motionärer: 
Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 

§ 199 Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med anled-
ning av ändrad vistelsetid 

§ 200 Finansiering av nya lokaler iLandstingshuset, Bålsta, år 2014 

§ 201 Bidragsansökan för ombyggnad av kök - Skokloster Bygdegård 

§ 202 Skrivelse från Carina Lund (M) om uppföljningsansvar kring skolan i Håbo 

§ 203 Inbjudan till julbord 

§ 204 Tillägg till tätortstrafiken inom Bålsta tätort 

§ 205 Kontaktpersoner för information till det lokala näringslivet 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 174 

Godkännande av dagordningen 
Sammanfattning 
Ordföranden föreslår följande: 
att de båda ärendena om Lindegård Väppeby 6:1 och 6:21 m.fl. fastigheter, 
utgår för att behandlas vid ett kommande san1illanträde 
att det tillkommer ett ärende om Skokloster Hembygdsgård 
att det tillkommer en information om förändringar efter väg 263 
att en skrivelse från Carina Lund (M) tas upp till behandling 
att en inbjudan till julbord tas upp till behandling 

Håkan Welin (FP) föreslås att ärendet om detaljplan för Glastomten 
behandlas, kompletterat med information om gällande parkeringsnorm, före 
ärendet om exploateringsavtal för srumna område. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista till dagens srunmrulträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner ändringar och kompletteringar av ärendelistan dels 
i enlighet med ordförandens förslag och dels i enlighet med Håkan 
Welins (FP) förslag. 

2. Styrelsen godkänner därefter utsänd och ändrad kallelse/ärendelista till 
dagens saIllinanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 175 

Informationer 
Sammanfattning 
Följande infonnationer redovisas av: 

Kommunstyrelsen ordförande: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Möjligheten för skolklasser och pensionärer att vardagar åka fritt mellan kl. 
09.00-15.00 har diskuterats med ledningen för UL: Ledningen för UL ställer 
sig negativ till detta. Håbo kommun bör göra en fonnelI framställan till UL 
om ett sådant trafiktillägg. 

Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande åsiktsutbyte mellan skolförvalt-
ningen/-nämnd och en förälder om nekad skolskjuts. Delar av dessa skivel-
ser adresseras även till kommunstyrelsens ordförande. Ärendet handläggs av 
skolnämnden. 

Bildandet av ett företagarråd har aktualiserats för utbyte om 1:Jland annat 
kommunens planering inför framtiden. Kontaktpersoner från kommunstyrel-
sen bör utses till detta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3401 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 176 

Informationer - ekonomi 
Sammanfattning 
Följande informationer lämnas av ekonomichefen: 

Slutreglering han skett med fOrsäkringsbolaget med anledning av 
nerbrunnen lokal för Junibackens förskola i Skokloster. 

AF A Försäkring har återbetalat medel till Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 2012/6 

Följande beslut för perioden 2013-08-19 - 2013-10-30, föreligger: 

Anställningsbeslut I Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
.. KommunstyrelsenlKS-stab, perioden 2013-09-30 2013-10-15. 
.. Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-10-01 - 2013-10-29. 
.. Skolförvaltningen, perioden 2013-08-19 - 2013-10-29. 
.. Socialförvaltningen, perioden 2013-08-25 - 2013-10-16. 
.. Bildningsförvaltningen, perioden 2013-10-09 - 2013-10-29. 

Enskilda beslut 
.. Bidrag till kulturföreningar i Håbo, åsa Eriksson, kulturstrateg, 2013-10-

02. 

o Fullmakt att ansöka om merkostnadsersättning från Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad, via Elbilsupphandlingen för elbil NeK 708, Per 
Kjellander, kommundirektör, 2013-10-23. 

o Vidaredelegation rörande ledningsrättsärende, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-10-25. 

et Ersättare för personalchef under dennes ledighet, Tarja Dahlin, 
personalchef,2013-1O-30. 

Protokoll 
et Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-08. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänTI som finns med vid 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3403 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 178 KS 2012/5 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2013-11-25 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som in-
kommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kOlmnunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pänn som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Sammanställning avanmälningsärenden, 2013-11-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 179 KS 2013/13 

Redovisning av aktuella protokoll 
Föreligger minnesanteckningar/protokoll från ungdomsrådet, KPR och 
HåbohusAB. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2013-09-03. 
Protokoll frånkommunala pensionärsrådet, KPR, 2013-09-26. 
Protokoll från styrelsemöte i Håbohus AB, 2013-09-26 
Tjänsteskrivelse 2013-11-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar miImesanteckningar och protokoll som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3405 



HAso 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 180 KS 2013/73 

Budget och mål 2014, plan 2015-2016 
Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och intembudget 
samt investeringsbudget för år 2014 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndemas mål och 
intembudget. Nämndemas mål har arbetats fram utifrån de kommun-
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2013-06-10 KF § 43 om nämndemas driftramar för år 
2014 och plan för åren 2015-2016. Investeringsbudget beslutades av kom-
munfullmäktige 2013-09-23 KF § 68. 

På grund av organisatoriska förändringar och förändringar vad gäller om-
räkning av internhyror p.g.a av det låga ränteläge och utfördelning av kapi-
talkostnader till nänmdema föreslås justering i alla nämnders budget. 

Följande förändringar föreslås; 

o Att nämndema ska finansiera kapitalkostnader för invester-
ingar vilket kommunfullmäktige beslutade om i budgetstyr-
principema 2013-09-23 KF § 68. 10057 tkr föreslås nu över-
föras från kommunstyrelsens finans till nämnder och styrel-
ser. 

• Att internhyromajusteras till följd av kapitalkostnads-
sänkning och Ollliäkning. Miljö- och tekniknämndens budget 
för kapitalkostnader sänks med 10 100 tkr och nämndema får 
sänkt hyres budget med 10 100 tkr. 

• Socialnämnden har föreslagit att 235 tkr för utökning av 
handläggare för överförmyndamämnden överförs till över-
förmyndamämnden. Budgeten tilldelades socialnämnden i 
kOlmnunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-10 KF § 43. 

• 1 januari kommer en ny förvaltning under tillståndsnfumlden 
att bildas, utifrån det beslut kommunfullmäktige fattat om 
omorganisation. Budget föreslås därför överföras från miljö-
och tekniknämnden till tillståndsnämnden med 9 200 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO. 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS ~ 180 KS 2013/73 

Fullmäktige beslutade dessutom om en omföring av budget för kultur- och 
livsmiljö från bildningsnämnden till kommunstyrelsen med 330 tkr i sam-
band med behandlingen av delårsbokslut per 31 aug. 

Utifrån de ändrade förutsättningarna för år 2014 och organisatoriska föränd-
ringar föreslås att budgeten för år 2014 revideras. I fullmäktiges budgetbe-
slut i juni uppgick kommunens resultat för år 2014 till 8,4 mkr eller 0,9 pro-
cent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. Budget justeringar som 
föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar inte budgeterat resultat 
för år 2014. För utförligare redovisning av budgetposter se sid 15 i budget-
dokumentet. 

Beslutsunderlag 
- Budget och mål 2014, plan 2015-2016 

Nämndsprotokoll 
- Tjänsteskrivelse 2013-11-08 
- Förslag till budget och mål samt plan för 2015-2016, J:s hidnr 2013.3225 

Beslut från bildningsnämnd, socialnämnd, skolnämnd, miljö- och tek-
niknämnd - budget 2014, plan 2015-2016 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 143. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överförmyndarnämndens budgetram utökas 
med 235 tkr till l 121 tIa. 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens budgetram utökas med 
1 265 tkr till 76 898 tkr. 

3. Fullmäktige beslutar att bildningsnämndens budgetram utökas med 
1 326 tkr till 110 436 tkr. 

4. Fullmäktige beslutar att skolnämndens budgetram minskas med 10 104 
tIa till 352 122 tkr i huvudsak beroende på att nämnden får lägre kost-
nader för internhyror år 2014. 

5. Fullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram minskas med 393 
tkr till 239 212 tkr, beroende bland annat på justering av internhyror 
och överföring av medel till överfönnyndamämnden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3406 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 180 KS 2013/73 

6. Fullmäktige beslutar att tillståndsnämndens budgetram fastställs till 9 
200 tkr. 

7. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens budgetram minskas 
med 1 572 tkr till 90 087 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3406 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 181 KS 2012/106 

Detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta, omfattande del av 
fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 mJI., Bålsta tätort - anta-
gande 
Sammanfattning 
KOlmnunstyrelsen beslutade 2013-02-04 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Kvarter nr 3 Logistik Bålsta. Plan-
Olmådet omfattar fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 1:3 och 2:1, Brunna 1:9 
samt Bålsta 3:356 och 1:614. 

Syftet med detaljplanen är att inom det blivande verksamhetsområdet 
Björnbro planlägga ca 30 ha skogs- och ängsmark för industriell verksam-
het. En lager- och logistikbyggnad på närmare 90.000 m2 med tillhörande 
körytor för lastbilar är tänkt att uppföras. Spårförbindelse ska anordnas till 
det befintliga industrispår som trafikeras av Benders AB. 

Utfonnningen av detaljplanen stänmler överens med den fördjupade över-
siktsplanen för Bålsta tätort 2010. I denna är området Björnbro utpekat som 
ett verksanmetsområde och en ny vägförbindelse föreslås från Björnängsvä-
gen söder ut till Viby. Planeringsinriktningen i den fördjupade översiktspla-
nen är att utveckla nya verksamhetsOlmåden så att fler Bålstabor kan få möj-
lighet att arbeta på hemmaplan genom att tillskapa verksanmetsOlmåden 
med bra skyltläge utmed E18 och goda logistikförutsättningar. 

Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som omfattar hela 
Björnbro verksanmetsOlmåde. KOlmnunstyrelsen beslutade 2013-04-08 § 63 
att godkätma detaljplaneprogrrumnet. 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats till detaljplanen. 
MKB:n ger förslag på uppföljning och åtgärder för att minska miljöpåver-
kan. Till antagandet av detaljplanen har ett utkast till särskild srul11TIanställ-
ning, enligt MB 6 kap 16 §, tagits fram. Efter antagandet av detaljplanen för 
Kvarter nr 3, Logistik Bålsta kOlmner en färdig hruldling att tas frrun. Den 
särskilda srumnanställningen är en utvärdering av hur miljöfrågor hru· beak-
tats i planarbetet. I sanU11anställningen finns förslag till vilka åtgärder som 
bör följas upp. Ett åtgärdsprogrrull som beskriver vad som ska göras, vem 
som har rulsvaret för att genomföra åtgärden och nät· åtgät·den bör vara gjord 
kommer sedan att tas fram. Atgärdsprogrrumnet kommer att fokusera på 
buller, natur och dagvatten. 

Detaljplanen med miljökonsekvensbeskrivning har varit ute på srunråd den 
17 maj 2013 till och med 17 juni 2013. InkOlmla synpunkter ledde till att 
planhandlingama uppdaterades med infonnation från kompletterande utred-
ningar (bullerutredning och miljöteknisk markutredning) och fördjupad be-
dÖlmung (dagvattnets påverkrul på Mälru·en). Planbeskrivningen genomgick 
en del redaktionella ändringar och kompletteringar. PlanOlm·ådet utökades 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3408 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 181 KS 2012/106 

efter samrådet med en del av befintligt industrispår till Benders AB. Redak-
tionella ändringar av plankm1an gjordes för att öka läsbarheten. 
Nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen förtydligades och gjorda 
bedömningar värderades utifrån nya uppgifter från komplettermlde utred-
ningar. 

Detaljplmlen med miljökonsekvensbeskrivning har varit på granskning den 
9 oktober 2013 till och med 30 oktober 2013. Inkomna synpunkter har lett 
till att planbeskrivningen uppdateras med en karta som visar vilka rättighe-
ter (gemensmnhetsmlläggning, smnfålligheter, ledningar) som finns inom 
och i angränsning till pianområdet. Avsnitten om dagvatten hm' reviderats 
för att bli tydligare. Redaktionella ändringm' hm' också gjorts. Plmlkartml hm' 
uppdaterats så att beteckning för smnfålligheter syns. Efter planens antagan-
de kommer en särskild sammanställning smnt ett åtgärdsprogrmn att upprät-
tas. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kom-
mun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas enligt 5 
kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
Plrulkarta, daterad 2013-11-15 
Planbeskrivning, daterad 2013-11-15 
Illustrationskm1a, daterad 2013-11-15 
Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-18 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2013-09-23 
Utkast särskild sammanställning, daterad 2013-11-15 
Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013-11-12, § 144. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antm' detaljplanen för Kvm1er nr 3 Logistik Bålsta, omfat-
tmlde del av fastigheterna Skörby 5:1, Lundby 2:1 m.fl., Bålsta tät0l1, 
enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Fullmäktige godkänner miljökonsekvensbeskrivning. 

3. Fullmäktige godkänner utkast till särskild san1ll1mlställning enligt 6 kap 
16 § miljöbalken. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3408 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 182 KS 201 ~/125 

Förslag till detaljplan för Glastomten, Bålsta 1 :16 och del av 
Bålsta 1 :614 m.fl., Bålsta tätort - antagande 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-26 § 142 att ge förvaltningen i upp-
drag att påbörja programarbete för Glastomten. När den fördjupade över-
siktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort antogs strax därpå kunde programskedet 
strykas eftersom planens syfte överrensstämmer med den fördjupade över-
siktsplanen. 

Planområdet omfattar fastighetema Bålsta 1: 16 och 1: 162 samt del av fas-
tighetema Bålsta 1 :614, 1 :159 och S:7. PIanområdet är i nuläget endast be-
byggt med en villa och ligger på åsen utmed Stockholmsvägen, centralt i 
Bålsta. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen förutom en 
mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 

Syftet med detaljplanen är att medge flerbostadshus om tre till fem våningar 
med handel i bottenplan samt med en tydlig förankring till Stockholmsvä-
gen. Strukturen har hämtats från det gamla Bålsta där bebyggelsen är orien-
terad längs gatan. Söderut, mot Päronvägen, medges punkthus om högst fem 
våningar med möjlighet till suterrängvåning. Ett mindre torg medges i det 
västra hömet av kvruieret mot korsningen StockholmsvägenlPäronvägen. 
Torget är i planförslaget beläget på allmän platsmru'k och kan tillsammans 
med den nya bebyggelsen ses som en entre till det planerade nya Bålsta 
centrum. 

Utfonnningen av detaljplanen stfunmer överens med den fördjupade över-
siktsplanen för Bålsta tätort 2010 där pianOlmådet utgör en del av ett större 
område med beteckningen boende. Längs Stockholmsvägen eftersträvas en 
bebyggelse där handel förekommer tillsrunmruls med boende. Företrädesvis 
i bottenvåningen. 

Detaljplanen har varit ute på srumåden den 12 december 2012 till och med 
23 januru'i 2013. Detaljplanen har vru'it utställd den 25 september till och 
med den 23 oktober 2013, Inkomna synpunkter ledde till mindre redaktio-
nella ändringar. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo kom-
mun enligt kOlmnunens avsikter och föreslår att detaljplrulen antas enligt 5 
kap 29 § Plrul- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
Plankarta, upprättad 2013-11-01 
Plan Jeskrivning, upprättad 2013 -11-0 1 
Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-28 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 182 KS 2011/125 

Utlåtande och yttranden, daterad 2013-11-01 
Planillustration, daterad 2013-06-26 
Tjänsteskrivelse 2013-11-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 147. 

I samband med utskottets behandling av ärendet, noteras att dimensionering 
av parkeringsnormen ska belysas i samband med styrelsens behandling av 
ärendet. Utskottet tillstyrker redovisat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Fredrik Anderstedt (S) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv. 

Vid sammanträdet infonneras om grunden för dimensioneringen av parker-
ingsnonnen för planen. Normen styrs dels av bebyggelsens lägenhets sam-
mansättning samt dels av parkeringsmöjligheter i anslutning till pIanOlmå-
det. Efter informationen föreligger inga invändningar emot den aktuella 
normen, 0,5 p-plats per lägenhet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta detaljplanen för Glastomten, Bålsta 1: 16 och 
del av Bålsta 1 :614 m.fl., Bålsta tätort, enligt 5 kap 29 § plan- och bygg-
lagen (1987:10). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO· 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 183 KS 2013/125 

Beslut om exploateringsavtal Glastomten, Bålsta 1 :614 och 1 :16 
m.fL, Bålsta tätort 
Sammanfattning 
Håbo kommun har i samarbete med Håbohus AB upprättat ett förslag till en 
detaljplan för Glastomten som bl.a. omfattar fastigheterna Håbo Bålsta l: 16 
och 1:614. . 

PIanområdet är i idag endast bebyggt med en villa och ligger på åsen utmed 
Stockholmsvägen. Den södra delen och sydost om huset är skogsbevuxen 
förutom en mindre del längst österut som utgörs aven grusplan. 

Håbohus AB vill exploatera området för bostadsbebyggelse. Detaljplanen 
medger flerbostadshus om tre till fem våningar med handel i bottenplan. 

Torget och gångvägen längs Stockholmsvägen skall utföras och bekostas av 
exploatören. Kommunen skall vara huvudman för de allmänna platserna. 

Ett antal fastighetsregleringar kommer att vara nödvändiga för att kunna 
genomföra detaljplanen. Exploatören kommer till största delen att stå för 
lantmäteriförrättningskostnaderna. 

Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal Glastomten 
Arbetsskottets beslut 2013-12, § 146 
Exploateringsavtal ks hidnr 2013.3111. 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Fredrik Anderstedt (S) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtal mellan Håbo kom-
mun och Håbohus AB. 

2. Styrelsen 1:>eslutar att uppdra till koinmunstyrelsens ordförande samt till 
kommundirektören att påteckna avtalet. 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 
Utvecklings chef- kommunkansliet 

. EXPEQIERAD .SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Komm unstyreisen 

JUSTERARE 

KS § 184 KP 2013/126 

Ändring av detaljplan för fastigheten del av Väppeby 6:1, Väp-
peby äng - uppdrag 
Sammanfattning 
I samband med pågående markaffår mellan Håbo kOlmnun och Håbohus AB 
har det framkommit att vissa ändringar behöver göras för gällande detaljplan 
(DPL 239) i Väppeby äng. PIanområdet omfattar fastigheten Väppeby 6:1 
som ägs av Håbo kommun. 

Planavdelningen föreslår EL ändring av gällande detaljplan enligt framtagen 
uppdrags beskrivning daterad 2013-10-28. Syftet med planändringen är att 
modernisera gällande detaljplan för att möjliggöra ett genomförande av pla-
nen samt att anpassa detaljplanen till angränsande gällande detaljplan i sö-
der. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 2010 är Väppeby äng ut-
pekat som en del av utbyggnads område för bostäder och service, område 2 
Gröna dalen. 

Ändringen av detaljplanen är mindre och föreslås handläggas med enkelt 
planförfarande genom tillägg till befintlig detaljplan, vilket innebär att un-
derliggande detaljplan kOlnmer att gälla jämsides med detta tillägg. Änd-
ringen omfattar enbart en del av gällande detaljplan för Väppeby 6: 1, Väp-
peby äng (DPL 239). 

Detaljplanen finansieras genom markförsäljning. 

Beslutsunderlag 
Uppdragsbeskrivning, daterad 2013-10-28 
Tjänsteskrivelse 2013-10-31 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 148. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens behandlig av ärendet: 

Noteras att Fredrik Anderstedt (S) inte deltar i ärendets handläggning på 
grund av jäv. 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) yrkar att den nuvarande detaljplanen för Väppeby 6:1, 
upphävs och att en ny detaljplan utarbetas för ett lämpligt Olmåde efter-
sträckan Väppebyberget-Västerdalen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3413 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 184 

Omröstning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL . 
Datum 
2013-11-25 

KS 2013/126 

Efter avslutad debatt konstateraT ordföranden att två förslag till beslut före-. . . . 

ligger, nämligen dels Erikssons (C) yrkande och dels utskottets förslag till 
beslut. 

Ordföranden prövar·de båda förslagen mot varandra och finner att styrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

JUSTERARE 

Emot beslutet reserverar sig Göran Eriksson (C) till förmån för eget yrkan-
de. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedIivas med enkelt planförfaran-
de. 

3. Styrelsen godkänner att detaljplanearbetetför del av Väppeby 6:1, Väp-
peby äng bekostas genom markförsäljning. 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datllm 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 185 KS 2013/122 

Beslut om köp av Stationshuset belägetiilom området för 
"Planprogram för Bålsta centrum - från tätort till stad" 

Sammanfattning 
Med anledning av pågående detaljplaneuppdrag för Resecentrum och sta-
tionsområdet som Kommunstyrelsen tog beslut om 2012-11-26, § 194, avser 
kommunen nu köpa in Stationshuset som är beläget på fastigheten Väppeby 
7:7. 
Fastigheten ägs av kommunen och byggnadens ägare är Håbohus AB. 

Den kommande planläggningen av stationsområdet innebär att ett nytt rese-
centrum skall utformas. Därmed konuner nuvarande stationshus troligtvis 
inte att behövas i detta läge och kan efter en ny laga kraftvunnen detaljplan 
rivas eller byggas om, 

Att kommunen äger fastighet och byggnad är en fördel i kommande plane:" 
ringsammanhang. 

Ingen utomstående värdering av byggnaden har gj orts i detta läge. Parterna 
har överenskommit att Köpeskillingen för Stationshuset är 1 328 157 (en-
miljontrehundratjugoåttatusenetthundrafemtiosju) kronor, vilket är byggna-
dens bokförda värde på tillträdesdagen. 

Köpeobjektet är beläget inom detaljplan för Bålsta 1 :2, Väppeby 7:2 m.fl .. 
Mälarbanan,Centrala Bålsta som vann laga kraft 1994-02-15. 

Beslutsunderlag 
Köpeavtal Stationshuset 
Kartbilaga 
Tjänsteskrivelse 2013-10-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 150. 

Utskottet tillstyrker ett förvärv. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att Fredrik Anderstedt (S) inte deltar i ärendets handläggning på 
grund av jäv; 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänrierror sin del köpeavtalet av Stationshuset 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

a{ 1~1t1~1 
Nr 2013.3415 



HABO· 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §185 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

.. KS 2013/122 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordrörande och kommundirek-
tören att påteclma avtalet. . 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 

. EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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. HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL .. 
Datum 

KOMMUN 2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 186 KS 2013/129 

Utredning av framtida nyttjande av Granvallens fotbollsplan 
med angränsande områden· 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden redovisar i beslut 2013-08-26, § 73, en utredning 
av åtgärder för att återställa fotbollsplanen i spelbart skick. Av beslutet 
framgår följande: 

"Det alternativa förslaget innebär att förvaltningen införskaffar en gräsklip-
pare och börjar klippa planen. En gräsklippare kostar ca 500 000 kr i inköp. 
Det kan även vara möjligt att leasa en, uppskattad månadskostnad för lea-
sing är ca 7 000 kr/mån (84 000 kr/år) exklusive drivmedel. 

Vid en besiktning av planen har konstaterats att den är mycket ojämn och 
full av sorkhål vilket gör att enbart ldippning inte gör det möjligt att använ-
da planen. F ör detta krävs ytterligare markarbeten enligt lågbudgetförslag i 
tjänsteutlåtande daterad 2013-05-06." 

Nämnden beslutar att avsluta uppdraget och överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen. 

Kommunkansliets yttrande samt förslag till beslut: 

Enligt uppgift har Håbo FF anmält har klubben inga planer på att nyttja en 
eventuell åtgärdad plan för sin verksamhet. 

Beslutsuriderlag 
Protokollsutdrag från miljö- och tekniknämnden 2013-08-26, § 73 
Tjänsteskrivelse20l3-1l-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-1 1-12, § 151. 

Utskottet tillstyrker en utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppdrar till plan- och utvecklingsavdelningen att utreda alter-
nativa nytt j anden av Granvallens fotbollsplan med kringområden. I re-
dovisningen ska även en eventuell försäljning av Olmådet belysas. 

Beslutsexpediering 
Utveckling s chef - kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . Nr 2013.3416 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
. Datum 

2013-1.1-25 

Kommunstyrelsen .. 

JUSTERARE 

KS § 187 KS 2013/131 

Beslut om bidrag för konstsnö på Granåsen 
Sammanfattning 
Den gångna säsongen 201212013 så beslöt bildningsnämnden att hjälpa till 
att täcka kostnaderna för skidklubben med ett ekonomiskt bidrag. 

Resultat blev mycket hra. Säsongen kunde förlängas rejält och många ung-
domar hittade till skidklubben då kontinuerlig skidträning kunde genomfö-
ras. Granåsen blev en populär och uppskattad skidanläggning, inte bara för 
Håbobor utan också från skidintresserade i hela Storstockholmsområdet. 

Bålsta skidklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att anlägga 
konstsnö på Granåsens skidspår inför vintersäsongen 2013/2014. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att anläggandet av konstsnö på Gran-
åsen är en bra åtgärd som främjar folkhälsan i kommunen och på ett positivt 
sätt bidrar till att marknadsföra Håbo kommun i regionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har efter ytterligare kontakter med Bålsta 
Skidklubb kommit fram till att en lämplig bidragsnivå är 50.000 kr. Förvalt-
ningen föreslår att bidraget hanteras inom ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning vill också understryka att Bålsta Skidldubb 
har möjlighet att ta ut en frivillig spåravgift av de skidåkare som brukar spå-
ret. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag för konstsnö på Granåsen, hidnr: 2013.3112 
Sammanfattning av vintern 2012-2013, hidnr: 2013.3113 
Tjänsteskrivelse 2013-10-31 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 152. 

Utskottet tillstyrker att bidrag beviljas. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsenbeslutar utbetala 50.000 kr i bidrag till Bålsta Skidklubb för 
snötillverkning skidsäsongen 2014-2015. 

2. Styrelsen beslutar att 50 000 kr finansieras inom ramen för kommun-
styrelsens verksamhet kultur och livsmiljö. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

. KS§ 187 

Beslutsexpediering 

Bålsta Skidldubb samt till ekonomichef 

JUSTERARE EXPEDIERAD 

~ ..... 1.#5~I~ I· 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 2013/131 

SIGNATUR . UTDRAGSBESTYRKNING . . Nr 2013.3417 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum· 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 188 . KS 2013/132 

Förslag till upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i 
Håbo kommun 
Sammanfattning 
Under en längre tid har kommunstyrelsens förvaltning sett ett behov av att 
genomföra förändringar i kommunens upphandlingsverksamhet, både av 
kvalitets- och effektiviseringsskäl. 

Detta behov konkretiserades i och med revisonsrapporten "Granskning av 
direktupphandlingar" som behandlades i kommunstyrelsen 2013-04-08. Ut-
ifrån granskningen rekommenderade revisorerna kommunstyrelsen att: 

1. Säkerställa att kommunens rutin för dokumentation av direktupp-
handlingar efterlevs. 

2. Säkerställa att det finns tillräckliga rutiner för uppföljning av direkt-
upphandling och att ansvaret för uppföljningar tydliggörs. 

3. Säkerställa att ramavtal tecknas som medger så stor köptrohet som 
möjligt. 

Kommunstyrelsens förvaltning kommenterade rapporten genom att under-
stryka att man identifierat tre viktiga förändringsområden inom kommunen 
upphandlingsverksamheten: 

lit Ökad samverkan med andra kommuner 
lit Utbildningsinsatser 
lit Nya rutiner 

Som ett led i arbetet med att förbättra och effektivisera kommunen.s upp-
handlingsverksamhet så har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram ett 
förslag på en ny upphandlingspolicy och förslag på nya riktlinjer för upp-
handling inom Håbo kommun. 

Upphandlingspolicyn lägger det övergripande ramverket för hur upphand-
lingsverksamheten ska bedrivas i Håbo kommun. Riktlinjerna för upphand-
ling är tänkta att fungera som ett stöd för kommunens tjänstemän, och för de 
kommunala verksamheterna, i det dagliga arbetet med upphandlingsfrågor. 
Riktlinjerna beskriver bland annat det aktuella regelverket inom upphand-
lingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till samt vad som gäller vid 
inköp/anskaffning. 

. .. 

Komnmnstyrelsens förvaltning gör bedömningen att dessa dokument utgör 
. en god grund för ytterligare förbättringar och effektiviseringar av Håbo . 
kOmmuns upphandlingsverksamhet. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ml,#tl~1 
. Nr 2013.3418 



HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen . 

KS § 188 

. Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum· 
2013-11-25 

KS 2013/132 

Upphandlingspolicy for Håbo kommun, 2013-11-01, ks hidnr 2013.3122 
Riktlinjer for upphandling i Håbo kommun, 2013-11-01,ks hidnr 
2013.3123 
Tjänsteskrivelse 2013-10-31 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-11-12, § 153. 

Utskottet tillstyrker forslagen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta Upphandlingspolicy för Håbo kommun, 
2013-11-01, ks hidnr 2013.3122. 

2. Fullmäktige beslutar att anta Riktlinjer for upphandling i Håbo kommun, 
2013-11-01, ks hidnr 2013.3123. 

3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens att besluta om framtida for-
ändringar i Riktlinjer for upphandling i Håbo kommun. 

4. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om upphandlingspolicy 
och riktlinjerfor upphandling. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 189 

Om åtgärder efter väg 263 
Sammanfattning 

KS 2013/121 

Tjänstemannarepresentanter får Håbo kommun ingår i en arbetsgrupp, till-
sarrnnallS med representanter bland rumat från Trafikverktet, Sigtuna och 
Enköpings kommuner, får att redovisa fårslag på förbättringar efter väg 
263. 

De fårslag till fårbättringar som diskuterats är åtgärder får att underlätta får 
busstrafiken, justeringar av vajerräcken med mera. 

En srunmanställning över frruntagna åtgärder kommer att 2013-11-29 redo-
visas på kommunernas webbplatser. 

I srunband med kommunstyrelsens srunmanträde 2014-02-03 kommer de åt-
gärder som ligger inom Håbo kommun att redovisas får ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig fåredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att notera infonnationen. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kOlnmunkrulsliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3456 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 190 KR 2013/130 

Beslut om ny delegationsordning för kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har i samband med arbetet kring upphand-
lingspolicy och upphandlingsriktlinjer arbetat fram ett förslag till ny delega-
tionsordning. 

I den nya delegationsordningen så höjs beloppsgränsen inom upphandlings-
frågorna. Samtidigt utökas möjligheten för förvaltningens budgetansvariga 
att hantera upphandlingsfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedöm-
ningen att de föreslagna beloppsgränserna väsentligt förenklar hanteringen 
av upphandlingsfrågor inom förvaltningen. 

Inom området" Översiktlig planering, planverksamhet, fastighetsplanering 
m.m." så föreslås vissa justeringar gällande upplåtelse av kommunens mark. 
Även inom pianOlmådet så genomförs vissa justeringar, framförallt genom 
att beslutanderätt flyttas från kOlmnunstyrelsens ordförande till planchefen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att kommundirektören och ut-
vecklingschefen delegeras möjligheten att besluta om mindre fastighetsför-
säljningar och fastighetsinköp till ett värde av högst 4000000 kr, avseende 
kommundirektör, och l 000000 kr avseende utvecklingschef. 

I den föreslagna delegationsordningen sammanfogas även kommunstyrel-
sens allmäIma delegationsordning och personaldelegationen i ett enhetligt 
dokument. Detta görs för att underlätta återsökning av dokumentet för 
kommunens personal. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kOlmnunstyrelsen, Ks hid.nr: 2013.3081 
Äldre delegationsordning för kommunstyrelsen, hid.nr: 2013.2136 
Äldre personaldelegation, hid.nr: 2012.2798 
Tjänsteskrivelse 2013-10-30 
Arbetsskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 154. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att anta förslaget till ny delegationsordning, Ks hid.nr: 
2013.3081. 
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2. Styrelsens beslutar att upphäva tidigare delegationsordning 2013.2136 
och tidigare personaldelegation 2012.2798. 

Beslutsexpediering 
Intranätet samt digitalt meddelande till berörda 
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Förslag till nya reglementen för miljö- och tekniknämnden, till-
ståndsnämnden och kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om förändrad politisk organisation, 
2013-04-22, § 27. 

I beslutet uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att genomföra behövli-
ga förvaltningsförändringar den nya politiska organisationen träder i kraft 
2015-01J1 

I samband med att dessa förvaltningsförändringar nu inletts uppkommer ett 
behov av justeringar av berörda nämnders reglementen. Exempelvis behöver 
Tillståndsnfumldens reglemente anpassas utifrån att den nu får en egen för-
valtl1ing och visst utökat ansvar. 

I det förslagna reglementet för Tillståndsnfullilden framgår nu att Tillstånds-
nfullilden utöver fullgörandet av kommunens myndighetsuppgifter inom 
bygg och miljö även ansvarar för de kart- och mättekniska uppgifterna i 
kommunen, för geografiska informationssystem samt för handläggning och 
utbetalning av bostadsbidrag. 

Dessa förändringar föranleder i sin tur också behovet av justeringar i Miljö-
och tekniknfullildens reglemente. I det förslagna reglementet för Milj ö- och 
tekniknfumlden har ovanstående ansvarsOlmåden tagits bort samtidigt som 
vissa förtydliganden har gjort inom nfullildens kvarvarande verksanlhetsom-
råden, framförallt avseende VA-området dfu' det nu tydligt framgår att 
nfumlden ansvarar för de uppgifter som åligger huvudman enligt lagen om 
allmänna vattel1tjänster (2006: 142). 

Milj ö- och tekniknfullildens reglemente har dessutom anpassas utifrån de 
första verksarn11etsövergångama, avseende miljöstrategi och naturvårdsfrå-
gorna, till kommunstyrelsens förvaltning som sker redan vid årsskiftet. Det-
ta innebär givetvis också att kommunstyrelsens reglemente behöver anpas-
sas. I det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen så framgår nu att 
kommunstyrelsen ansvarar för att Håbo kOllli11UnS miljö-, natur- och klimat-
vård samt samordning av kommunens interna miljöarbete. 

I samband med ovanstående justeringar föreslås även några förtydliganden 
och anpassningar efter ny lagstiftning i kommunstyrelsens reglemente, det 
gäller: 

lit Exploateringsansvar 

• Strategiskt ansvar för näringslivsfrågor 
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• Ökat tillsynsansvar för kommunala bolag 

Även vissa redaktionella förändringar har genomförts i det allmänna 
nfunndsreglementet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen 
Förslag till nytt reglemente för Miljö- och teknikförvaltningen 
Förslag till nytt reglemente för Tillståndsnfunnden 
Förslag till nytt allmänt nfunndsreglemente 
Äldre reglemente för Kommunstyrelsen 
Äldre reglemente för Miljö- och tekniknfunnden 
Äldre reglemente för Tillståndsnfunnden 
Äldre Allmänna nfunndsreglementet 
Tjänsteskrivelse 2013-10-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-1:? § 155. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till nya reglementen för: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och tekniknfunnden 

Tillståndsnämnden 

Allmänna nänmdsreglementet 

2. Fullmäktige beslutar de nu antagna reglementena ersätter tidigare beslu-
tade reglementen. Beslutet gäller tillsvidm"e 
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Information om tillkommande lagstiftning om emottagande av 
ensamkommande asylsökande barn 
Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om en lagändring som ger Migrationsverket utvidga-
de möjligheter att anvisa kommun att ta emot asylsökande ensamkommande 
brun. Beslutet innebär att Migrationsverket kan anvisa samtliga kommuner 
efter den 1januari 2014 att ta emot ensamkommande barn. Det gäller såväl 
kommuner som har en överenskommelse att ta emot ensamkommande barn 
som kommuner utan överenskommelse. 

Migrationsverkets fcirberedelser inför att lagändringen träder ikraft den 1 ja-
nuari 2014 är i full gång. I arbetet samverkar Migrationsverket med länssty-
relsema och för dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). 

Tillsammans med länsstyrelsema kommer Migrationsverket under hösten att 
informera kommunema om de nya förutsättningar som kOlmner att gälla för 
att ru1Visa en kommun. Länsstyrelsema har bjudit in eller kommer att bjuda 
in kommunema till seminarier och konferenser m.m. för att informera om 
lagändringen och den praktiska tillämpningen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Migrationsverket, hid nr ks 2013.3110 
Tjänsteskrivelse 2013-11-04 
Arbetsutskottets behandling av ärendet, 2013-11-12, § 156. 

Utskottet föreslår att informationen ska noteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen noterar informationen. 
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JUSTERARE 
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Redovisning av till nämnderna inkomna synpunkter per 31 
augusti 2013 
Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om 
kommunens verksamheter som dagligen kommer in från kommuninvånarna 
tas tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapPOliering 
av inkomne:: ::ynpunkter, ideer och förslag liksom de åtgärder man 
genomföli, ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslut och 
dels i samband med årsbokslut. 

För att en möjliggöra en rappOliering som visar på totalt inlcolnna 
synpunkter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag 
från januari - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-
december samtidigt med årsbokslutet. 

Beslutsunderlag 
SynpunktsrappOli för 2013, j aIlUari - augusti för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Synpunktsrapporter från socialnämnden, skolnfunnden SaIllt miljö- och 
tekniknämnden för kännedom 
Tjänsteskrivelse 2013-10-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 157. 

Utskottets tillstyrker redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Styrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens redovisning av 
aktuell lista. 

Beslutsexpediering 
Berörda nämnder 
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Förslag till energieffektiviseringsstrategi 
Sammanfattning 
Håbo kommun strävar mot att bli en hållbar kommun med god miljömed-
vetenhet och låg klimatbelastning får kommunens verksamheter. Enligt be-
slut i kommunfullmäktige, 2008-06-16, § 78 fick samtliga nämnder i upp-
drag att verka får att Håbo kommun ska bli en fossilbränslefri kommun år 
2050. 

Föreliggande fårslag till kommunövergripande energieffektiviseringsstrategi 
är ett led i detta arbete. 

Energieffektiviseringsstrategin innehåller målsättningar får år 2014 och år 
2020 om minskad energifårbrukning får kommunens fastigheter och trans-
porter. Målsättningarna är anpassade till kommunens fastighets- och for-
dons bestånd och dess framtida expansion. 

Energieffektiviseringsstrategi omfattar Håbo kommuns samtliga fårvalt-
ningar samt kommunal ägda bolag. Målsättningarna i energieffektiviserings-
strategin ska tas hänsyn till i verksamhetsplaneringen får varje respektive 
fårvaltning och verksamhet. 

Målsättningarna får fastigheter är fåljande: 

.. Håbo kommun ska till 2014 minska energifårbrukningen med 15 % i 
sina fastigheter jämfårt med 2009 års nivåer. 

• Målsättningen innebär att Håbo kommun kOlnmer att behöva göra en 
minskning med 4 296 MWh till en total fårbrukning på 28753 MWh 
år 2014. Den genomsnittliga fårbrukningen i kommunens fastighets-
bestånd bör ligga på 157 kWh/m2, jämfårt med 180 kWh/m2 år 
2009. 

• Håbo kommun ska till år 2020 minska energifårbrukningen med 25 
% i sina fastigheter jämfölt med 2009 års nivåer. 

., Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en 
minskning med 6610 MWh till en total förbrukning på 26 439 MWh 
år 2020. Den genomsnittliga fårbrukningen i kommunens fastighets-
bestånd bör ligga på 144 kWh/m2, jämfårt med 180 kWh/m2 år 
2009. 

Målsättningruna får trrulsporter är fåljrulde: 

., Håbo kOlmnun ska till år 2014 minska energiförbrukningen med 10 
% får sina transpOlter jämfårt med 2009 års nivåer. 
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lit Målsättningen ilmebär att Håbo kommun kOlmner att behöva 
göra en reell energieffektivisering med 76 MWh till en total 
förbrukning på 768 MWh år 2014. 

.. Håbo kOlmnun ska till år 2020 minska energiförbrukningen med 
20 % för sina transpOlier jämfört med 2009 års nivåer. 

.. Målsättningen innebär att Håbo kommun kommer att behöva göra en 
reell energi effektivisering med 140 MWh till en totalförbrukning på 
704 MWh år 2020. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att strategin remitteras till samtliga 
nämnder och de kommunala bolagen. Förvaltningen föreslår att remisstiden 
fastslås till mars 2014. 

Beslutsunderlag 
Energieffektiviseringsstrategi 2013.310 1 
Tjänsteskrivelse 2013-10-31 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 158. 

Utskottet tillstyrker remiss till nämnderna. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att remittera förslaget till energieffelctiviseringsstrate-
gi till samtliga nätmlder och kommunala bolag. 

2. Styrelsen beslutar att remisstiden fastställs till mars 2014 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och kommunala bolag (kopia av beslut samt kopia av re-
dovisad strategi) 
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Val till ungdomsrådet läsåret 2013 - 2014 
Sedan hösten 2011 har Håbo haft ett ungdomsråd. Ungdomsrådet är ett 
komplement till Demokratidag och hearings. Ungdomsrådet ger ungdomar 
möjlighet att diskutera, kormna med förslag eller ha synpunkter på 
kommunala frågor eller på kommunens utveckling i stort. 

För att kunna väljas till rådet ska man ha börjat i årskurs 7. Fritidsgårdarna 
Verkstan och Slottsgården samt berörda skolor har möjlighet att välja 2 
representanter var till rådet. Bålstapolarna och Finskt förvaltningsområde 3 
representanter var till rådet. I rådet ingår även kommunens styrgrupp för 
ungdomsarbete. 

Ungdomsrådet väljs på ett år i taget för perioden november till oktober. De 
valda representanterna antas av kommunstyrelsen (KS) i oktober- eller 
november månad. 

Anmälda representanter 

Fridegårdsgymnasiet Mikaela Garcia, Rebecka Wiklund 

Verkstan Lisa Tchibalina, Julia Nilsson Chew 
Slottsgården Lina Björnsson, 1 vakans 
Polarna Linn Westerlund Blixt, Rebecca 

Granlund och Victor Sa 

Futurum Elinor Månsson, klass 9B och Maria 
Demirian, klass 9 A 

Gransäterskolan Amalia Pettersson 8B och Elin 
Larsson 8A 

Västerängsskolan Sandra Goro 8a och Johan HelIgren 
8a 

Läraskolan Otto Widen, åk 7 och Wilma Befring 
åk7 

Potentia Ellen Andersson, åk 8 och Viveca 
Brolin, åk 8 

Sverigefinska rådet Janne Sundling, Frida Lantz, 1 
vakans 

Uppföljning 
En samlad uppföljning av kommunens samtliga råd kommer att göras på 
kormnunstyrelsens förvaltning. Tills den är gjord fortsätter vi med 
ungdomsrådet som det har utvecklat sig. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-10-08 

KS 2011/~ ,. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 159. 

Utskottet tillstyrker redovisat förslag till representation, att ingå i rådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen utser föreliggande representanter, att ingå i ungdomsrådet, 
läsåret 2013-2014. 

Beslutsexpediering 
Charlotta Bjalkebring-Carlsson 
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JUSTERARE 

KS § 196 

Redovisning av svar på ett antal frågor, ställda av Carina Lund 
(M) 
Sammanfattning 
I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-21, redovisades 
ett antal frågor. Frågoma besvaras vid dagens srumnanträde av kommunsty-
relsens ordförrulde 

- Fråga om kommunen har förskolor som står på tillfålligt byggnadslov? 
Svar: Ja, det finns ett antal byggnade: för vilka tillfålligt bygglov gäller. För 
vissa ska permanent bygglov ordnas, vissa av byggnadema ska avvecklas. 

- Fråga om det har blivit billigare att ha nämndsmöte på dagtid? Svar: Gjor-
da beräkningar visar på sammanträden dagtid blivit dyrare i förhållande till 
tidigare kvällssrunmanträden. För- och nackdelar med kvälls- respektive 
dagsammanträden diskuteras. 

- Fråga om bokfört värde på Aspc:ns gamla hus? Svar: Det bokförda värdet 
är O kr. 
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KS § 197 KS 2013/42 

Redovisning av berett medborgarförslag om att synskadade ska 
ingå i personkrets 3 och på så vis få ledsagning enligt LSS 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-03-25 § 17 ett medborgarförslag 
rörande kostnadsfri ledsagning för personer som ingår i LSS personkrets 
nummer 3 samt för personer äldre än 65 år med behov av ledsagning till so-
cialnänmden för beredning. 

Av socialnämndens beredning av ärendet 2013-11-05, § 93, framgår bland 
annat följande: 

"Förvaltningens bedömning 
Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har per-
soner som tillhör lagens personkrets rätt tillledsagarservice om man behö-
ver sådan hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt. 

Rätten tillledsagarservice omfattar san1tliga personkretsar i LSS, det vill 
säga: 

1§ 
Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särsldld ser-
vice åt personer 
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismlilawnde tillstånd, 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigtjunktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller lO'oppslig sjukdom, eller 
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte berOl" på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Om man behöver insatsen är den kostnadsfri vilket framgår av §§ 18-21 
LSS. Det betyder att kommunen inte kan fatta beslut om att införa detta, ef-
tersom det redan är reglerat i lagstiftningen. 

Om man inte har rätt till insats enligt LSS för att man inte tillhör personkret-
sen eller av andra skäl, kan det bli aktuellt med ledsagning enligt Social-
tjänstlagen (SoL). För insatser enligt SoL får konm1Unen ta ut en avgift. Av-
giften för ledsagning är idag 100 kronor per timma. 

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för år 2014 be-
slutat att anslå 100 000 kronor för att införa kostnadsfri ledsagning enligt 
SoL från och med år 2014. 

Ett regelverk kring hur denna ledsagning ska utformas kommer att arbetas 
fram av förvaltningen för beslut i social-nänmden den 28 januari 2014." 
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Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande rörande med-
borgarförslag om kostnadsfri ledsagning och överlämnar yttrandet till kom-
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens yttrande 2013-11-05, § 93 
Kommunfullmäktiges beslut, 2013-03-25, § 17 
Medborgarförslag, 2013-02-09. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 161. 

Arbetsutskottet tillstyrker socialnämndens beredning av ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar att kostnadsfri ledsagning för personer enligt LSS, 
är reglerat i lag. 

2. Fullmäktige noterar att medel är anvisade i 2014 års budget för att infö-
rande av kostnadsfri ledsagning enligt Sol, från och med 
2014-01-01. 

3. Fulhnäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Redovisning av beredd motion om egen bärbar datorIläsplatta 
(EN till EN) från 1:a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson 
(e), Lisbeth Bolin (e) och Nihad Hodzic (e 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2013-06-10, § § 51, att överläm-
na motionen om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) till skolnämnden 
för beredning. 

I samband med skolnämndens behandling av nämndens yttrande över mo-
tionen, 2013-11-04, § 79, beslutar nämnden dels att redovisa ett yttrande till 
fullmäktige och dels att uppdra till skolförvaltningen att genomföra en kom-
pletterande beredning av frågeställningar som framkom vid detta tillfålle. 
Det senare ska åtenappOlieras till skolnämnden. 

Kommunkansliets yttrande: 

Kansliet bedömer att skolnämndens beredning av ärendet inte är avslutad. 
Kansliet föreslår därför att styrelsen åtenemitterar ärendet till skolnämnden 
så att nämndens hela beredning föreligger innan ärendet föreläggs fullmäk-
tige. 

Beslutsunderlag 
Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79 
Kommunfullmäktiges beslut § 51,2013-06-10 
Motion från Göran Eriksson (C), Lisbeth Bohlin (C) och Nihad Hodzic 
(C),2013-05-15 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 162. 

Utskottets tillstyrker åtenemiss. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar åtenemittera ärendet till skolnämnden så att nämnden 
kan avge ett sammanhållet yttrande över motionen. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
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2013-11-26 

KS 2013/139 

Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg med anledning av ändrad vistelsetid 
Sammanfattning 
Enligt skollagens (2010:800) 8 kapite16§ ska barn till föräldrar som är ar-
betslösa eller föräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Håbo kommun har tidigare beslutat att barn till föräldralediga och arbetslösa 
har rätt till verksamhet om 15 timmar per vecka. 

Fullmäktige beslutade den 23 september 2013 § 70 att föräldralediga och 
arbetslösa föräldrar ska kunna välj a upp till 25 timmars vistelsetid per vecka 
för barn i förskola och i den pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska 
gälla under hela året. 

Av skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73, framgår bland annat följande: 

"Skolnämnden fick i uppdrag att revidera gällande reglemente för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Med anledning av fullmäktiges beslut, måste beslut tas om fastställande av 
ny avgift, för de föräldrar som väljer att ha sina bam placerade i verksamhe-
ten 16 till 25 timmar. 

Detta ärende berör sålunda avgiftsfrågan och inte reglema för verksamheten, 
då demla fråga är delegerad till skolnämnden att hantera. 

Skolförvaltningen föreslår en ny avgift för de föräldrar som väljer att ha sina 
barn placerade i förskolan 16 till 25 timmar. 

Föreligger förslag på ny avgift i bifogad bilaga. 

Skolnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna regler 
för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 
och med den 1 januari 2014. 

Reglema gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 december 2017." 

Nämndens beslutsunderlag 

Föredragningslista, ärende 7, 2013-10-25 
Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (re-
viderad), 2013-10-08. SKN nr 2013.3938 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde § 51,2012-04-23 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 199 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-25 

KS 2013/139 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 70 
Skolnämndens beslut 2013-11-04, § 73 
Förslag till regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
verksamhet, 2013-10-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-12, § 163. 

Utskottet tillstyrker skolnämndens förslag till regler och avgifter.. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med 2014-01-01 i enlighet med 
skolnämndens förslag 2013-11-04, § 73. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS ~ 200 KS 2013/134 

Finansiering av nya lokaler iLandstingshuset, Bålsta, år 2014 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har till kommunstyrelsen inkommit med en 
begäran om att få medel till utökade kostnader för nya kontorslokaler, på 
Landstingshuset om 1 550 tkr. Nämnden begär även att kommunfullmäktige 
anslår nya investeringsmedel om 580 tkr för utrustning av de nya 
arbetsplatsema. Innan miljö- och tekniknämnden kan skriva på ett avtal med 
landstinget måste kommunstyrelsen fatta ett beslut om finansieringen. 

Miljö- och teknikförvaltningen har till nämnden föreslagit två olika 
altemativ till utökning av kontorslokaler. Altemativ 1 innebär att 
kommunen hyr ytterligare lokaler av landstinget. Idag hyr kommunen 475 
kvm på våning 2 och med detta förslag kommer kommunen att hyra hela 
våningen 2 på landstingshuset om totalt 1 129 kvm. Därmed kommer 20 nya 
arbetsplatser att skapas. 

Alternativ 2 innebär att en våning i kommunhuset byggs om till 
kontorslandskap. Denna lösning skulle enligt förvaltningen medföra stora 
problem under själva ombyggnadstiden och förordas inte. Någon fortsatt 
utredning har inte gjorts av förvaltningen. 

Ett tredje altemativ som miljö- och teknikförvaltningen undersökt är att 
förvärva fastigheten. 

Landstinget har inte svarat på frågan om fastigheten är till försäljning eller 
ej. En värdering finns framtagen från fastighetsägaren, gjord våren 2013. 
(Värdeinterva1l51 63 mkr, ca 57 mkr). Kommunen som tilltänkt köpare 
har gjort en s.k second opinion på denna värdering. Vissa fakta har 
förändrats under den tid som gått varför kommunens värde bedömning 
landar på ett lägre belopp. Då någon prisdiskussion inte påbörjats är detta en 
lösning som kan komma att ta relativt lång tid. Under denna eventuella 
förhandlingstid måste lokalbehovet ändå säkerställas varför altemativ 1 
föreslås. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att finansiering av utökade 
kostnader för kontorslokaler på landstingshuset sker genom budgeterat 
anslag till kommunstyrelsens förfogande. 

Vad gäller beslut om investeringsmedel för utrustning av arbetsrum i de nya 
kontorslokalema får miljö- och tekniknämnden återkomma till kommun-
styrelsen då ett fårdigt förslag föreligger om vilka verksamheter som ska 
flytta in i de nya lokaler och vilken utrustning som ska köpas in samt en 
kostnadskalkyL 
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Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 200 KS 2013/134 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 98 

- Tjänsteskrivelse 2013-11-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att 1 550 tkr för utökning av kontorslokaler, år 2014, 
anslås till miljö- och tekniknämnden genom att anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande minskas. 

2. Styrelsen beslutar att miljö- och tekniknämnden får återkomma om 
investeringsmedel till kommunstyrelsen då ett fårdigt förslag föreligger 
om vilka verksamheter som ska flytta in i de nya lokaler och med en 
kostnadskalkyl på utrustningen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Ekonomichef 
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KS § 201 KS 2013/140 

Bidragsansökan för ombyggnad av kök - Skokloster Bygdegård 
Sammanfattning 
Bygdegården drivs genom en ideell förening. Byggnaden hyrs ut för olika 
ändamål till privata förhyrare, föreningsaktivteter och för andra ideella in-
slag. 

I skrivelse ansöker föreningen om ett bidrag för att bygga om det nuvarande 
köket. Köket är nedgånget och uppfyller därmed inte dagens krav vad gäller 
användarvänlighet och hygien. Syftet m~ :i ombyggnaden är att köket ska 
anpassas till modem standard. Föreningen föreslår följande finansierings-
lösning: 

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

50% 
30% 
20% 

Kostnadema för ombyggnaden, enligt dels en kostandssarnmanställning och 
dels en offert uppgår till preliminärt till totalt 1 100 500 kr. Tillkommande 
offerter kan justera beräknad totalkostnad. 

Enligt uppgift från Boverket kommer de under 2013 inlcomna ansökningar-
na att bedömas och delfinansieras utifrån verkets tillgängliga bidragspengar 
för år 2014. 

Kommunens andel av finansieringen uppgår, utifrån nu föreliggande kost-
nadsberäkning till ca 330000 kr. 

Beslutsunderlag 
- AnSÖkaIl från Skokloster Bygdegårdsförening, 2013-11-22. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att bevilja Skokloster Bygdegårdsförening ett bidrag 
som delfinansiering av ombyggnad och renovering av köket i Skokloster 
Hembygdsgård. Bidrag utgår med ca 30 % av den totala kostnaden max-
imerat till 330 tkr. Kommunens bidrag beviljas under förutsättning att 
övrig redovisad finansiering beviljas. 

2. Styrelsen beslutar att finaI1Siera kommunens andel ur kommunstyrelses 
medel till förfogande i 2014 år budget, maximalt 330 tkr. 
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Beslutsexpediering 
Skokloster Hembygdsförening 
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Skrivelse från Carina Lund (M) om uppföljningsansvar kring 
skolan i Håbo 
Sammanfattning 
I skrivelse föreslås att utifrån det övergripande målet att "barn och unga i 
Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lä-
rande", ska ett antal Olmåden och händelser inom skolverksarnheten utredas 
och kommenteras. Kommunstyrelsen föreslås uppmana dels skolnäIllilden 
och dels miljö- och tekniknälmlden att utreda redovisade frågor och händel-
ser. 

Noteras att kommunstyrelsens, inom ramen för sin uppsiktsplikt, (KL 6 kap. 
1-3 §§) inte kan ge andra nälmlder mer omfattande utredningsuppdrag. Skri-
velsen överläInnas därför till de berörda näIllildema med en anmaning om 
att utifrån nälmldemas bedömning, besvara och kommentera de frågor och 
händelser som redovisas i skivelsen. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Carina Lund (M), 2013-11-25. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att överlälmla skrivelsen dels till skolnäInnden och 
dels till miljö- och tekniknälmlden med anmaningen att utifrån nälml-
demas bedömning, vad gäller svarens omfattning, skyndsamt besvara 
och kommentera de frågor och händelser som redovisas i skivelsen. 
Nälmldema uppmanas att redovisa svaren dels till frågeställaren och dels 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Skolnälmlden (kopia av beslut och av skivelse) 
Miljö- och tekniknälmlden (kopia av beslut och av skivelse) 
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2013-11-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 203 

Inbjudan till julbord - kommunstyrelsens ledamöter och ersätta-
re 
Sammanfattning 
I samband med att kommunens personal inbjuds till ett julbord bedöms det 
lämpligt att erbjuda kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samma möj-
lighet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till kommunkansliet att bjuda in styrelsens ledamöter 
och ersättare till det för personalen planerade julbordet i Skokloster 
Wärdshus, Skokloster. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 

EXPEDIERAD 
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JUSTERARE 

KS § 204 KS 2013/142 

Tillägg till tätortstrafiken inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 

Möjligheten för skolklasser och pensionärer att vardagar åka gratis med 
tätortstrafiken i Bålsta, mellan kl. 09.00-15.00 har diskuterats med 
ledningen för UL. 

Föreslås att Håbo kommun gör en formell framställan till UL 
om ett sådant trafiktillägg. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att uppdra till plan- och utvecklingsavdelningen att 
hos UL begäl'a en offert på tilläggstrafik innebärande att skolIdasser och 
pensionärer åker gratis med tätortstrafiken inom Bålsta tätort, vardagar 
mellan kl. 09.00 och till kl. 15.00. 

Besl utsexpediering 
Planeringschef - kommunkansliet 
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JUSTERARE 

KS § 205 

Kontaktpersoner för information till det lokala näringslivet 
Sammanfattning 
Det lokala näringslivet vill ha ett utbyte med Håbo kommun om pågående 
utvecklings- och planeringsinsatser, näringslivsfrågor med mera. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till Agneta Häggiund (S), Carina Lund (M) samt 
kommundirektör Pär Kjellander att företräda kommunen i samband med 
informationer riktade till det lokala näringslivet. 

Beslutsexpediering 
Utsedda 
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