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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

lnnehållsf::' rteckning 

§ l Godkännande av dagordningen 

§ 2 Informationer 

§ 3 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 4 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 5 Redovisning av aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

§ 6 Uthyming av kommunhusets möteslokaler 

§ 7 Ärenden som överfOrs fi:ån Miljö- och tekniknämnden till Kommunstyrelsen 

§ 8 Förtydligande av utredningsuppdrag om "Möjlighetemas hus" 

§ 9 Förslag till markanvisningspolicy 

§ l O Åtgärdsvalstudie för väg 263 

§ 11 Nattvandring i Håbo kommun 

§ 12 Beslut om delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från kommunstyrelsen till kmmnundi
rektör tillika förvaltningschef 

§ 13 Förslag till företagspolicy för Håbo kommun 

§ 14 Förslag till ny Bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads Aktiebolag 

§ 15 Förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

§ 16 Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens underhållsplanering 

§ 17 Förslag om utökat VA-verksamhetsmm·åde inom Enbacksvägen, Krägga 

§ 18 Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en lekplats i Krägga 

§ 19 Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att förebygga att brun vräks, 
motionär: Tmnas Alm (FP) och Håkru1 Welin (FP) 

§ 20 Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng, motionär: Cru·ina Lund (M) 

§ 21 Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklru·e fotvårdsbehand
ling 

§ 22 Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet hru1ddator-mobiltelefon 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

. ~f2T 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

~-~,~~' .,~~--·~ ~"~·~~·~--~ ·-·-

Fylh.1ad-sva1 ungdon· '"'rådet 2014 

F örslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera medverkande 
dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna valen år 2014 

Beslut om tidsplan för budgetarbetet 2015 

Beslut om upprättande m :o kalt avtal om löneväxlic g till pension 

Övrig fråga 

C7 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§T 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Ordföranden föreslår att ärende om utbetalning av partistöd utgår och ersätts 
med ett ärende om löneväxling. 

Fred Ryberg (KD) anmäler en fråga om kmmnunens näringslivsranking 
(Svenskt Näringsliv). 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna utsänd dagordning/ärendelista med 
föreslagen ändring ocl). komplettering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.301 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §2 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2012/5 

Kmmnunstyrelsens ordförande lämnar följande information: 

Fördelmilgen mellan landstinget c,d1länets kommuner av av giften för 
deltagande i Regionförbundet Uppsala län har diskuterats. innebärande att 
en högre del av avgiften än för närvarande, skulle falla på länets kommuner. 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att förslaget inte längre är aktuellt. 

Kommundirektören lfum1ar följande infonnation: 

Inom Regionförbundet Uppsala lfu1 fi1ms en beredning för samverkan 
mellan kmmnuner och landstinget. Beredning ska upphöra och framtida 
samarbetsfonner för länets kmmnuner och landstinget, ska ses över. 

Arbetet med att utöka antalet e-tjänster pågår. Syftet med de tillkommande 
tjänstema fu· i första hand att underlätta konununikationen med konununen 
för medborgama. 

Ekonomichefen lfunnar följande infonnation: 

Kommunens årsredovisning för år 2013 föreligger i preliminär fmm och 
redovisas övergripande. Ärendet konuner att redovisas till fullmäktiges 
srumnanträde 2014-04-28. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.302 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/10 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-02-03 

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 pänn som finns med vid srumnanträdet. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-01-14 

- Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera redovisade hru1dlingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20'14.31 O 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §4 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Följande beslut för perioden 2013-08-12-2014-01-13, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 

• Kommunstyrelsen/K.S-stab, perioden2013-10-01- 2014-01-09. 

• Miljö- och teknikförvaltningen, perioden 2013-11-14-2013-12-19. 

• skolförvaltningen, perioden 2013-10-18-2014-01-13. 

• Socialförvaltningen, perioden 2013-08-12-2014--01-07. 

• Bildningsförvaltningen, perioden 2013-08-20-2014-01-07. 

• Bygg- och miljöförvaltningen, perioden2013-10-07-2013-12-12. 

Enskilda beslut 

Förhandling, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid Elevhälsoenheten, 
Håbo kommun och SSR, 2012-04-15, Tarja Dahlin och Hans Elmehed. 

Vidaredelegering av rätt att företräda konununen vid lantmäteriföiTättningar 
och träffa överenskommelse om fastighetsreglering, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-12-19. 

Ersättare för personalchef i Håbo kmmnun under perioden 20 december 
2013 tom 7 januari 2014, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-12-19. 

Förordnande som tf förvaltningschef för skolförvaltningen och 
bildningsförvaltningen under tiden 23/12-27/12 2013, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-12-20. 

Förordnande som tf förvaltningschef för bildningsförvaltningen under 
perioden 11/11- 15/11 2013, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-11-08. 

Förordnande som förvaltningschef för socialförvaltningen under perioden 
11-17 november 2013, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-11-08. 

Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Lärarförbundet, Tru.ja Dahlin 
och Hans Elmehed, 2012-04-15. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~lP tJt 
Nr 2014.358 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §4 KS 2014/11 

Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektivavtal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Vårdförbundet, Tarja Dahlin 
och Hans Elmehed, 2012-04-15. 

Förhandlingsprotokoll, Lokalt kollektiva.' 'tal, flexibel arbetstid 
elevhälsoenheten, parter: Håbo kommun och Psykologförbundet, Tarja 
Dahlin och Hans Elmehed, 2012-04-15. 

Förordnande som tf förvaltningschef på bygg- och miljöförvaltningen den 3 
januari 2014, Per Kjellander, kommundirektör, 2013-12-10. 

Förm·dnande som tf förvaltningschef på miljö- och teknikförvaltningen 
under jul och nyår 2013/2014, hid 2013.3600, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-12-10. 

Remittering av Medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköping~vägen, mellan väg 146- korsning Ekillabadet, Per Kiellander, 
kommundirektör, 2013-11-20. 

Remittering av Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad - Måttan 
och slottet, Skokloster, Per Kjellander, komundirektör, 2013-11-05. 

Remittering av Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och 
cykelleden från Söderskogennona till Viksjö, Per Kjellander, 
kommundirektör, 2013-11-05. 

Fullmakt att föra kommunens talan i Mål FT 6460-13, kmmnunstyrelsens 
ordförande, 2013-11-15. 

Tilldelnings beslut, upphandlingskonsulter inom IT -mm·ådet, Per K j ellander, 
kommundirektör, 2013-11-11. 

Protokoll 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-12. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som fitms med vid 
srumnanträdet. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutat· notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

0{1/G ~ 
Nr2014.358 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 5 

Redovisning av aktuella protokoll 

Sammanfattning 

KS 2013/13 

Protokoll styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2013-11-27. 
Protokoll- KHR, 2013-12-10. 
Protokoll- KHR, 2014-01-24. 
Protokoll- KPR, 2013-12-18. 
Anteckningar- Ungdomsrådet, 2013-12-18 

Beslutsunderlag 
- Protokoll och anteckningar, enigt ovan. 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-24. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen noterar protokoll och anteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~~~~ 
Nr 2014.359 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/8 

Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Sammanfattning 
Konunun:fullmäktige beslutade 20 l 0-06-14, § 57, att justera konununens 
regelverk för föreningsbidrag och fö'·eningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokaler i kommunhusets bottenplan bort. 

Det har nu inkommit förfrågan från bland annat handikapp- och 
pensionärsföreningarna i kommunen om att återinföra möjligheten för 
föreningar att hyra lokalerna i botten plan på kvällar och helg c··. · 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det av verksarnhets- och 
säkerhetsskäl inte är optimalt med uthyrning av dessa lokaler som utöver att 
vara konferenslokaler även är konmmnens krisledningscentraL Lokalerna 
har dessutom tillförts avancerad informations- och kommunikationsteknik, 
delvis med statliga medel. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedömningen att genom att vidta 
en rad säkerhetsåtgärder, och under fömtsättning att uthyrningen sker utifrån 
ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna möjlig. 

Innan en uthyrning av lokalerna kan åtempptas måste dock ett antal frågor 
beaktas och hanteras, bland annat: 

• Tidsbegränsningen för lokalbokningen 

• Begränsning av tillgängligheten till kmmnunhusets övriga lokaler 

• Hanteringen av Cafe Håbo 

• säkerställa att obehöriga inte kmmner åt kmmlmnens datanätverk 
via uppkopplingsmöjligheterna i möteslokalerna 

• säkerställa fastlåsningsmöjligheter för den tekniska utmstningen i 
möteslokalerna 

• Översyn och eventuella åtgärder av skalskyddet i kmmnunens 
reception och kontaktcenter 

• Översyn av regelverk och taxa för uthyrning så att de även 
inkluderar konununhusets möteslokaler 

• Hur eventuella kostnader för ovanstående ska hanteras 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr2014.360 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/8 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till förvaltningen att till nästkommande sammanträde utreda 
möjligheterna till att återinföra uthyrning av kommunhusets lokaler till 
föreningar på kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hid.nr 2013.77 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 3. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att till 
nästkommande sammanträde utreda möjligheterna till att återinföra 
uthyrning av kommunhusets lokaler till föreningar på kvällar och 
helger. 

Beslutsexpediering 
Tf. kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.360 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/9 

Ärenden som överförs från miljö- och tekniknämnden till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Då delar av Miljö- och teknikförvaltningen från årsskiftet 2013/14 
omorganiserats och övergår till kommunstyrelseförvaltningen, föreslås även 
att ett antal ärenden överförs från Miljö- och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendena förslås att antingen fortsätta som separata ärenden under 2014, 
ingå i andra pågående planärenden eller som vilande uppdrag. 

Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 
MTN 110406 § 46, Dnr 2010/111 

"Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna för Håbo koJ11.mun att bli 
en fossilbränslefri kommun till2030 samt Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan 2012." 

Kommentar: 
Håbo kommun har redan fattat ett imiktningsbeslut att bli fossilbränslefri 
kmmnun2050. Beslut om att ytterligare sänka tidsnivån för målet bör 
avvakta antagande av vision 2030. 

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av dels miljöstrategi och dels vision 
2030. 

Miljöstrategi (tidigare miljöplan/miljöpolicy) för Håbo kommun 
MTN 110406 § 45, Dnr 2010/111 

"Uppdra till förvaltningen att ta fram en miljöplan/program för Håbo 
konunun under mandatperioden 2011-2014. Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med miljöplan/program för Håbo 
kommun." 

Kommentar: 
Arbetet med att ta fram en miljöstrategi pågår. 

Förslag: 
Uppdraget fmisätter under 2014 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.361 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 7 

Naturreservat Bålstaåsen 
MTN 110406 § 44, Dnr 2010/111 

SA r~tMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/9 

"Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna för att bevara 
Bålstaåsen som natur""eservat under mandatperhden 2011-2014." 

Kommentar: 
Uppdraget ska samordnas och hanteras som del i arbetsprocessen med att ta 
fram ett planprogram för Bålstaåsen och grustaget. (Ks 2013-02-04, § 24 
samt MTN 2013-03-18, § 30) Det behöver därmed inte vara ett enskilt 
uppdrag. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
MTN 110406 § 42, Dnr 2010/111 

"Uppdra till förvaltningen att uppfylla de 4 systemvillkoren snarast och 
ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner och därmed bifalla Fred 
Rydbergs (KD) motion på sarmna tema." 

Kommentar: 
Håbo kmmnun ansökte enligt fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 84, om 
rätten att under ett års tid deltaga på föreningen Sveriges Ekokommuners 
möten som observatör. Ingen ytterligare ansökan har gjorts efter att 
observatörstiden löpte ut. Ett pennarrent medlemskap i föreningen 
förutsätter att den ansökande kmmnunens fullmäktige antagit ett program 
med det uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina verksamheter. 
Något sådant program har inte Håbo kmmnun i dagsläget, även om arbetet 
med att ta fram en miljöstrategi pågår. 

Kommunstyrelsen förvaltning anser därför att frågan om medlemskap i 
förningen Sveriges ekokommuner kan hanteras först efter att fullmäktige har 
antagit en kmmnunövergripande miljöstrategi. Därför bör uppdraget 
avskrivas. 

Förslag: 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av miljöstrategi. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.361 



H-ÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/9 

Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd 
mark inom Bålsta tätort MTN 110406§ 39, Dnr 2011/14 

"Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 
inom Bålsta t8tort. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningarna för 
naturreservat eller andra skyddsformer för Lillsjön och Båts backen." 

Kommentar: 
Kommunstyrelsens rorvaltning gör bedömningen att inrättandet av 
natun-eservat inom de båda mmådena kan hanteras som del av der. Jrdinarie 
planprocessen. Det behöver således inte vara ett separat uppdrag till 
förvaltningen. 

Förslag: 
Uppdragen hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Kommunal vatten- och avloppsvattenplan 
MTN 130506 §54, Dnr 2013/39 

"Uppdra till förvaltningen att i samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt Håbo Marknads AB ta fram en kommunal 
vatten- och avloppsvattenplan" 

Kommentar: 
Uppdraget är strategiskt viktigt och bör samspela och samordnas med den 
kommunala översiktsplaneringen. 

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under 2014 

Underlag till cykelplan (cykelpolicy/cykelstrategi) för Håbo kommun 
MTN 111005 § 98, Dnr 2012/54 

"Undersöka möjligheterna att ta fram underlag till Cykelpolicy/Cykelplan. 
Cykelstrategi för antagande i KS/KF. Detta ror att öka cyklandet i 
kommunen och bidra till en levande, trygg, säker och attraktiv utemiljö i 
Håbo och öka Håbo kommuns varumärke! I samband med framtagandet av 
strategin, tas också fram kruia över cykel- och gångvägar i kmmnunen." 

Kommentar: 
Uppdraget bör samspela och samordnas med kmmnunens övergripande 
trafikplanering och ingå i :frruntagandet av en ny infrastrukturplan/ÖP. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras i samband med kmmnunens övergripru1de 
trafikplru1ering och fran1tagru1det av en ny infrastrukturplanlÖP 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.351 



Datum HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

KS § 7 KS 2014/9 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse hid.nr 2014.53 
M'~iö- och tekniknämndens: "slut 2013-12-09, § 116 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 4 
Tjänsteskrivelse 2014-01-22. 

Utskottet tillstyrker ett överförande av ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att överta ovanstående ärenden från miljö- och 
tekniknämnden. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Utvecklingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.361 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§S 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS2012/102 

Förtydligande av utredningsuppdrag om "Möjligheternas hus" 

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utreda möjligheten att 
uppföra ett "Möjligheternas hus". Utredningen kring detta har pågått under 
2011 och 2012. Det h:-,r under utredningstiden framgått att viss otydlighet 
föreligger i vad ett "Möjligheternas hus" ska vara och innehålla. Styrelsen 
uppdrog den 4 febmari 2013 till förvaltningen att genomföra en medbor
gardialog för att tydliggöra vilket eller vilka behov allmänheten har av ett 
"Möjligheternas hus" i Bålsta. 

En medborgardialog om "Möjligheternas hus" har genomförts i Bålsta 
centmm den 5 oktober 2013. Representanter för samtliga politiska pruiier 
var inbjudna. Vidare har invånarna haft möjlighet att lämna synpunkter till 
kmmnunen via ldotterplrulk, webbenkät och vykmi. Frågan hru· även 
diskuterats under Ungdomsdemokratidagen den 3 oktober. 

Vid ett möte den 20 november med de politiska representanterna som 
deltagit i dialogen redovisades en srunmanfattning av inkomna synpunkter. 
Synpunktema eller önskemålen hade stor spridning, allt från förbättrad 
kollektivtrafik till utökad kommersiell service. Majoriteten avsåg dock 
mötesplatser och arenor för olika aktiviteter inom kultur och fritidsmmådet. 
En del av förslagen var av den kru·aktären att de bör gå att åtgärda tämligen 
omgående inom rrunen för ordinru·ie verksrunl1et. Andra kräver stöne 
investerings och planeringsinsatser. Vidru·e diskuterades den politiska 
inriktningen för utredningsuppdraget och mötet var enigt i att uppförandet 
av ett "Möjligheternas hus" i Bålsta bör utredas. 

Vad byggru1det av ett "Möjlighetemas hus" kan kosta, vilka verksanilieter 
och aktiviteter det bör omfatta och var det bäst lokaliseras behöver utredas 
av förvaltningsorgrulisationen inför ett beslut om hur kmmnunen ska gå 
vidare i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-11-01 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 5. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.363 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS-2012/102 -

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, efter genomförd medborgardialog, att uppdra åt 
kommunst)· 1 elsens förvaltning att ta f .un förslag till hur kultur- _··ch 
fritidsmöjligheterna kan förbättras genom uppförandet av ett 
"Möjligheternas hus" i Bålsta. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Avdelningschef, kultur och livsmiljö 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Förslag till markanvisningspolicy 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS ?014/1 

Markanvisningspolicyn för Håbo kommun har tagits fram för att vara ett 
r"rktyg för kommunen vid diskussioner med företag ( -n köp av kommunal 
rnark. Policyn ska gälla för hela kommunkoncemen. 

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen 
anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade av 
markanvisningar i Håbo kommun ska lämna in handlingar som visar att 
grundkriterierna enligt policyn uppfylls. 

Målsättningen är att få en mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika 
områden i kommunen. Kommunen ska arbeta med olika fonner av 
markanvisningar för att åstadkomma konkurrens bland markandens aktörer. 

Kommunen ska vara öppen med vilka företag som man tecknar 
markanvisningsavtal. 

Styrande dokument för denna policy ska vara kommunens vision, 
Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort 2010. 
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den 
fysiska planeringen. 

Beslutsunderlag 

Markanvisningspolicy daterad 2014-01-03 
SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn 
Tjänsteskrivelse 2014-01-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 6. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

I samband med styrelsens behandling av ärendet noteras vissa redaktionella 
justeringar av det redovisade förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta markanvisningspolicyn, daterad 
2014-01-03 inklusive bilaga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.366 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS 2013/151. 

Åtgärdsvalsstudie och avsiktsförklaring för väg 263 

Sammanfattning 

Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med Trafikverket Region 
Öst och berörda · mmmuner identifierat beL ')V av att gemensamt utrE · :1 

stråket mellan Norra Målardalsområdet och Arlanda, i nuläge och i olika 
framtida tidsperspektiv. 

Under 2012 inleddes därför en åtgärdsvalsstudie för sträckan, ett arbete 
pågått under större delen av 2013. Studie1· )eskriver stråkets funktion och 
utvecklingsförutsättningar samt ger förslag på åtgärder på kort, medellång 
och lång sikt. 

För att åtgärdsvalsstudiens inriktning ska realiseras har en avsiktsförklaring 
författats. Avsiktsförklaringen förbinder pmiema att genomföra de åtgärder i 
stråket som studien föreslår. 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsvalsstudie stråket Arianda-Bålsta och Arianda-Litslena-väg 
263, 912, 269, projektnummer TRV 2012/32181 
Avsiktsförklaring (KS hidnr 2013.3708 
Tjänsteskrivelse 2013-12-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 7. 

Utskottet tillstyrker ett avsiktsförklaringen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att Håbo kommun antm· åtgärdsvalsstudien samt 
unde1ieclmm· tillhörm1de avsiktsförklm·ing. 

Beslutsexpediering 
Planerm·e - kommunkm1sliet 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS2013/153 

Beslut om regler och ersättning för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
För att stärka och stödja nattvardringen i Håbo kommun föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att ett särskilt nattvandringsbidrag imättas 
2014. Bidraget utgår till förening som ansökt, beviljats och genomfört 
nattvandring. 

Förvaltningen föreslår att nivån på bidraget fastställs till2000 kronor per 
förening för genomförd överenskommen nattvandring. Förvaltningen 
föreslår även att bidraget utbetalas tenninsvis. Minsta antal nattvandrare per 
förening regleras till 6 stycken personer (minimiålder 18 år) per kväll för att 
bidrag ska utbetalas. Genomgång av regler, utdelning av vandringsrutt, 
jackor och aktuella telefonnummer genomförs av Bålsta nattvandring.nu 

Arbetet bedrivs i samverkan med avdelningen för kultur och livsmiljö på 
kommunstyrelsens förvaltning som bistår med administrativt stöd. 
Föreningen Nattvandring.nu har även ansvar för statistikföring och 
introduktion av nattvandrare aktuella nattvandringskvällar. 

Målet är att föräldrar och föreningar i Håbo nattvandrar i ökad utsträckning. 
Nyttanmed insatsen förväntas förebygga utanförskap och 1ninska kostnader 
för våld skadegörelse och klotter. 

Nattvandringen sker utvalda fredag- och lördagskvällar samt vid vissa andra 
så kallade riskl1elger enligt schema mellan ld. 20.30 och 24.00. Vandringen 
utgår från kommunlmset med samling Idoekan 20.30 fredag-, lördag- eller 
risk11elgskväll. 

Genomförande 
Håbo kommun går ut med en förfrågan till föreningarna om intresse för att 
nattvandra aktuella nattvandringskvällar. Kommunen meddelar därefter 
intresserade föreningar om vilka nattvandringskvällar som tilldelats dem. 

Aktuella nattvandringskvällar anslås även på kommunens hemsida, Bålsta 
Upplands Bro bladet och på www.balstanattvandring.nu. 

Nattvandringskvällar är öppna för även icke föreningsorganiserad förälder. 

När möjlighet fim1s utvidgas nattvandringsrutten till Skokloster. 
Bålstapolarna deltar vid genomgången och är behjälpliga 
nattvandringskvällar i mån av tid. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§H KS 2013/153 

Finansiering 
Förslaget innebär en kostnad för kommunen på 100 000 kr för helåret 2014. 
Förvaltningen föreslår att förslaget finansereras genom att budgetmedel tas 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande. 

Utvärdering 
Avstämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs efter 
varje nattvandringshelg. Tenninsvis görs en utvärdering av nattvandringen i 
Håbo inom ramen för BRÅ:s arbete (Brottsförebyggande rådet). 
Utvärderingen ska tilldelas kommunstyrelsen. Inför 2015 så ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om en fortsättning av nattvandringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun 2014 
Tjänsteskrivelse 2013.3711 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 8. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsens beslutar att anta regler för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 2014, daterade 2014-01-09, hid;m 2013.3732. 

2. Styrelsen beslutar att nattvandringsbidraget finansieras genom att 
budgetmedel om 100 000 kr tillförs till kontot för ungdomsprojekt och 
att anslaget till kommunstyrelsens förfogande minskas med 
motsvarande summa. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Barn- och ungdomskoordinator-kommunkansliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§12 KS2013/128 

Beslut om delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter från 
kommunstyrelsen till kommundirektör tillika förvaltningschef 

Sammanfattning 
Håbo kommuns förtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunens verksamheter. Det innebär ett 
ansvar för att ordna verksamheterna så att man kan förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för såväl 
kommunens medarbetare som eleverna vid kommunens skolor. 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamheterna 
och arbetsplatserna. Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för 
förvaltningen och den löpande verksalnheten. I praktiken är det 
medal·betama som sköter genomföralldet medall de förtroendevalda i valje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansval·et för nämndens 
verksalnhet 

Arbetsgivaren har huvudansval·et för arbetsmiljön. Med al'betsgivare avses 
enligt al·betsmiljölagens förarbeten inte bal·a denne personligen utan även 
den som företräder arbetsgival·en. Under vissa förutsättningar kan därför alla 
chefer inom en organisation ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli 
straffrättsligt allsvariga om en olycka inträffal· på grund av brister i 
arbetsmiljön. 

Genom delegation av arbetsmiljöuppgifter från nämnderna får chefer i 
kommunen det praktiska uppdraget att bedriva en bra verksaniliet med 
tillfi·edsställallde arbetsmilj ö. 

Inom den kommunala organisationen har förvaltningschefen en självständig 
ställning inom sin förvaltning och äger rätten att fatta beslut om 
verksanmeten där. Förvaltningschefen äger dessutom kunnallde och 
erfal·enheter för sina arbetsuppgifter, inklusive kunskap om faktiska 
förhållanden vad avser al·betsmiljön salut säkerhets- och 
al·betsmilj ö bestämmelser 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen 
delegeral· arbetsmiljöarbetsuppgifter, enligt förvaltningens 
sanunanställning, till kommundirektören i dennes egenskap av 
förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. 

Konunundirektören äger sedall rätten att delegera uppgifter vidal·e i flera 
led. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

·KS§12 KS 2013/128 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ks hidnr 2013.3071 
Tjänsteskrivelse ks hidnr 2013.3646 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-01-21, § 9. 

Utskottet tillstyrker forslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter enligt 
sammanställning i dokument ks hidnr 2013.3071. 

Beslutsexpediering 
Kmmnundirektör 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKCLL 
Datum 

2014-02-03 

Förslag till företagspolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar genter>.·'1t sina bolag. För att kunP::t följa lagen krävdes en 
ändring av ko1111nuns .. yrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I san1band med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av finnan 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styming av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. Dämtöver gav de en allmän bild av Håbo ko1111nuns 
bolagsverksaniliet i form av ett missiv. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en företagspolicy som ska 
fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mellan Håbo 
kmmnun och dess företag ska hanteras. Policyn reglerar även hur 
företagsfrågoma ska hanteras intemt i kommunen. 

Utöver detta föreslår även Kommunakuten att Håbo kmmnun antar nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
Dessa konuner att presenteras som egna ärenden. 

Det förslag till företagspolicy som Ko1111nunakuten presenterar har smmåtts 
och godkänts av kmmnunstyrelsens förvaltning smnt av Håbo Mm·knads 
AB:s och Håbohus AB:s respektive vd:ar. Kommunstyrelsens förvaltning 
förslår därför kmmnunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att m1ta 
policyn. 

Eventuell fortsatt hantering av de synpunkter som frmnförs i 
kmmnunakutens missiv redovisas till kmmnunstyrelsen utan kmmnentm·, 
eller förslag till beslut om uppdrag eller likande, från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Missiv :fi:ån kmmnunakuten, 2013-12-33 

Företagspolicy för Håbo kmmnun 

Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 
- Arbetsskottets förslaq till beslut, 2014-01-21, § 10. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.374 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

K~§ 13 KS2013/143 

Utskottet tillstyrker förslaget till policy. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) med instämmande från Göran Eriksson (C) och Hålcan 
W el in (FP), yrkar att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att 
styrelsen ska redovisa förslag på en översyn av kommunens bolag med 
avseende på organisation utifrån kmmnunens övergripande behov. 
Översynen ska genomföras under inledande delen av kmmnande 
mandatperiod. 

01möstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger utskottets 
förslag till beslP' och dels Lunds (M) m.fl tilläggsyrkand e. Ordföranden 
prövar därefter utskottets förslag och Lunds (M) m.fl. tilläggsyrkande, var 
för sig, och filmer att styrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta företagspolicy för Håbo kommun 
2013-12-04, ks hidnr 2013.3494. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa 
förslag på en översyn av kmmnunens bolag med avseende på 
organisation utifrån kommunens övergripande behov. Översynen ska 
genomföras under inledande delen av konm1ande mandatperiod. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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.HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2013/144 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbo Marknads 
Aktiebolag 

Sammanfattning 
Från 2013-12-nl ändrades kommunallage11 avseende kommunstyrel' .,ns 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en forändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomfåras. 

För att genomfora detta upphandlades konsultstöd av finnan 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomfåra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kmmnunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta :fi:am nya styrdokument for Håbo 
kmmnuns bolag. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv for Håbo Marknads AB. I den f6reslagna bolagsordning 
görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksamhet dessutom 
f61iydligas de kommunala principema som utgör ramen for bolagets 
verksamhet. 

I det f6reslagna ägardirektivet f6rtydligas: 

o vilken typ av infonnation som bolaget ska tillhandahålla kmmnunen, 

o hur fonnema för ägarsrumådet med kommunen ska se ut, 

o att bolaget ska vru·a kmmnunstyrelsens behjälpligt i arbetet med vid 
faststållandet om huruvida bolagets verksrunhet har vru·it förenligt 
med det kmmnunala ändrunålet, srunt 

o att bolaget står under uppsynsplikt av kommunstyrelsen och att 
bolaget ska hålla kmmnunstyrelsen väl infmmerad om dess 
verksrunheter. 

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Karmnunakuten 
presenterar har srumåtts och godkänts av kommunstyrelsens f6rvaltning 
samt av Håbo Marknads AB:s vd. 

Kommunstyrelsens f6rvaltning förslår därfor kormnunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att ru1ta ny bolagsordning och nya ägru·direktiv för 
Håbo Marknads AB. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 14 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2013/144 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB. 2013-12-04, ks hidnr 2013.3495 
- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496 

- Tjänsteskrivelse 2013-12-23 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 11. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hidnr 
2013.3495 och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB 2013-12-04, 
ks hidnr 2013.3496 att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
upphör att gäller från och med 2014-02-28. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2.th3/~ 45 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

SP o:nmanfattning 
Fran 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kmma följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kmmnunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kmmnunstyrelseledamöter angående 
styming av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. 

Komm1;U1akuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det 
kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala principema som 
utgör ramen för bolagets verksanlhets förtydligats. 

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska 
mål, dessutom tillkmmner skrivningar om fonnema för ägarsamråd, 
fastställandet av det kommunala uppdraget och fonnema för 
kmmnunstyrelsens uppsynsplikt 

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbohus AB:s vd. 

Kmmnunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
HåbohusAB. 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504 

Ägardirektiv för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 12. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.376 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 15 KS 2013/145 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hid nr 
2013.3504 och nya ägardirektiv 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505, för 
Håbohus AB, att gälla från och med 2014-01-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
gäller till och med 2014-02-28. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2012/17 

Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens 
underhållsplanering 

Sammanfattning 
PwC genr'llförde under 2012 på up~~rtrag av förtroendevalda revisorer en 
uppföljning; av en tidigare granskning från 2007 avseende 
underhållsplanering och utfört underhåll av fastigheter och gator i Håbo 
kommun. 

Revisoremas bedötmling var att det fanns ett stmi och ökande behov av 
långsiktigt planerat underhåll för att uppnå en god ekonomisk hushållning 
av kmmnunens fastigheter och gatunät. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande framgick bland annat att miljö- och 
teknikförvaltningen har införskaffat planeringshjälpmedel för att bättre 
kunna planera de löpande underhållsbehov för kommunens fastigheter och 
för gatunätet 

I samband med kmmnunstyrelsens behandling av rapporten, och miljö- och 
tekniknämndens yttrande angående den, så beslutade kmmnunstyrelsens att 
uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att återkomma till styrelsen med 
en redovisning av uppföljning av yttrandet med avseende på genomförandet 
av olika åtgärder. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-11-04, § 97, att godkätma miljö
och teknikförvalttlingens uppföljningsrappmi. 

Beslutsunderlag 
Miljö och tekniknätnndens beslut 2013-11-04, § 97 
Tjät1steskrivelse 2014-01-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 13. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkälmer uppföljningsrapporten i enlighet med miljö- och 
tekniknätm1dens beslut 2013-11-04, § 97. 

Beslutsexpediering 
Mil j ö- och tekniknätnnden 
Ekonomichef 
Revisorer (kopia av beslut samt kopia av miljö- och telmilmämndens beslut 
2013/§ 97) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.377 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2013/138 

Förslag om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, 
Krägga 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämndPil föreslår va-verksamhetsområdet i Krägga utökas 
till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga. 

Beslutsunderlag 

- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91 
Till ärendet tillhörfu: ,:e kart bilaga, 03/10-2013 1vl.M 

- Tjänsteskrivelse 2014-01-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 14. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att anta utökat V A-verksamhetsområde för 
fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.378 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2013/79 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
lekplats i Krägga 

Sammanfattning 

I förslaget f ··eslås att en lekplats ordr; .s i området. Möjligheten ·"Il att mark 
för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga 
tomtägarförening). 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-10, § 40, förslaget till miljö
och tekniknämnden för beredning. 

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95, föreslår nämnden att 
förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har ansvar för att 
finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
Konununfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95 
Tjänsteskrivelse 2014-01-13 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 15. 

Utskottet tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att 
konununen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KB 2012/64 

Redovisning av beredd motion om inrättande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
Fulhnäktige överlänmade 2012-06-11, § 83,motionen till socialnämnden, 
för beredning. Av motionen framgår bland annat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att 
förhindra vräkning av bamfamiljer, föreslås att sådana rutiner införs i Håbo 
konuntm. 

Motionärema anför vidare att det fi1ms mycket att lära av de konmmner, 
som redan arbetar offensivt tillsanunans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra för att i tid hindra att mfumiskor vräks. 

Motionärema föreslår att konununfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

e uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
e rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland bamfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvfu·dar för övergripande strategi 
• sanwerkan med fi"ivilligorganisationer i enskilda ärenden." 

Av socialnämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och dänned får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att unclenätta nfum1den om detta. Undenättelse 
sker skriftigt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet 
fungerar på att bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av brun att betrakta som en mycket 
ovanlig händelse i Håbo kmmnun. Förvaltningen ser därför inte att det films 
någon anledning att ru·beta fram någon rumru1 rutin än den som i praktiken 
används idag och som föreslås i motionen 

Antalet hemlösa personer i kmmnunen, bedöms för närvarru1de uppgå till ett 
10-tal personer. Vruliigen erbjuds då ett boende på vandrru·hem. De personer 
som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen 
ru1ser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för 
uppsökande verksamhet, som föreslås i motionen. 

För srunverkru1 med frivilligorgrulisationer gäller att den enskilde vill ha ett 
sådant srunru·bete. Förvalt11ingen strävru· efter att skapa ett gott srunru·bete 
med alla frivilligorgru1isationer. Vad frivilligorgru1isationema skulle kunna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr2014.384 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2012/64 

bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att "H åbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-05-30 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83 

Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94 

Tjänsteskrivelse 2014-01-1 O 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 17. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar, med hänvisning till socialnämndens redovisning, 
att motionen ska anses besvarad. 

01möstning 
Ordförande noterar att två förslag till beslut föreligger och prövar dessa mot 
varandra och finner att styrelsen beslutar enligt Welins (FP) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att motionen är besvarad. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§20 R:s2o13/äo 

Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng, 
motionär: Carina lund (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, §55, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen föreslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS
medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga 
verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014. 

Socialnämnden beslutar 2013-12-10,§ 107, att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-0 l, presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carina Lund (M) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, §55 

Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107. 
- Tjänsteslaivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 18. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
s 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
genomföra en utredning av valfrihet för daglig verksamhet, att bifalla 
motionen. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

~ ~~~~ -~~-~ '" ~" 

KS 2013/136 

Förslag om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/ta::: ."i för fotvård. Nya 
taxan höjdes till 360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
raJgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god levalite som är tillgänglig 
för äldre personer och för personer med diabetes. 

Det fim1s personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs ti11200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enldare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsbuma eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa 
ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enldare fotvårdsbehandling. 

Beslutsunderlag 
- Socialnfum1dens beslut 2013-12-05, § 92 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 5 
- Tjfu1steskrivelse 2014-01-14 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 19. 

Utskottet tillstyrker socialnä.Iru1dens förslag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 
200 kronor per behandling, benämnd enldare fotvårdsbehandling. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.388 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS20131137 

Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator
mobiltelefon 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedh=·t 
kombinerad handdator-mo biltelefon. En avgift på l 00 kronor per u1ånad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med fL: 'rtioner som stödjer minne, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enlda och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobil
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man får handdator förskrivet på grund av sitt behov. 

A v giften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför socialnämnden 2013-12-05, 
§ 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bmi. 

Beslutsunderlag 

Kommunfulhnäktiges beslut 2012-12-17, § 137 

Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 91 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 20. 

Utskottet tillstyrker socialnämndens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avskaffa 2012-12-17, § 13 7, beslutad avgift för 
kombinerad handdator-mobiltelefon. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS§23 

Fyllnadsval ungdomsrådet 2014 

Sammanfattning 

KS2011/15 

 har sluta som Bålstapolare. Bålstapelama 
föreslår att  efterträder honom i Ull;>~omsrådet. 

 har slutat på Gransäterskolan. Gransäterskolan föreslår 
att  ingår i ungdomsrådet. 

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

- Tjänsteskrivelse 2014-01-16. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkälmer dels att  efte1iräder  i 
ungdomsrådet och dels att  efterträder  

 i ungdomsrådet. 

Beslutsexpediering 
Undomskoordinator - kommunkansliet 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

. KS2014/4 

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena 
med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och 
dels vid de allmänna valen år 2014 

Sammanfal"'ning 
Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice 
ordförande san1t övriga valföiTättare fastställdes av fullmäktige inför 2010 
års allmänna val. 

Valnämnden föreslår 2013-12-19, § 12, att gällande ersättningar justeras i 
enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB)- avrundat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2013-12-19 

Valnämndens förslag 2013-12-19, § 12 

- Arbetsskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 23. 

Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till ED
parlamentet och dels vid de allmänna valen- år 2014: 

Tjänstgörande Ersättning "ett för allt" 

Ordförande valdistrikt 21 00 kr 

Vice ordförande i valdistrikt 2100 kr 

Valförrättare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt 1750 kr 

Tjänstgörande i ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för 
arvodering, fastställda av kommunfullmäktige. 

Ersättning för "onsdagsrälmingen" utgår enligt gällande regler för arvodering, 
fastställda av kmm11mlfullmäktige. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/16 

Beslut om tidsplan för budgetarbetet 2015 

Sammanfattning 
I det följande kommenteras valda delar av tidplanen för arbetet med budget 
för år 2015. 

Bokslutskonferens 
Budgetarbetet startar med en bokslutskonferens planerad till den 3 mars, kl 
13.00-15.00. Under konferensen sker en genomgång av bokslut 2013 samt 
~konomiska förutsättningar inför 2015. Vidare presenteras en analys av 
verksamhetens kostnader, kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att skapa en 
gemensam bild av ekonomi och verksamhet inför det fortsatta budgetarbetet. 
Deltagare: kmmnunstyrelsen, förvaltningschefer, ekonomer och 
utvecklingsledare. 

Målför 2015 
Med hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de kmmnunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kommunfullmäktige och nämnderna 
fastställer sina mål. Kommunfullmäktiges mål fastställs redan under våren. 
Dessa mål kan komma att revideras under hösten. En konferens för att 
påbörja arbetet med nya mål för den nya mandatperioden planeras till den 
13-14 oktober 2014. 
Deltagare: förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder samt 
eventuella pmiiledare som inte är representerade där. 

Kommundirektörens budgetförslag 
Den 28 april hålls en budgetkonferens där kommundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringar presenteras. Budgetförslaget utgår bl. a. 
ifi:ån en analys av rorändringar i befolkningens smmnansättning och behov 
smnt förändringar i lagar och förordningm·. Struktur och anvisningar 
utarbetas av ekonomiavdelningen. 
Deltagare: Kmm1mnfullmäk.tige, kmmnunstyrelsen, förvaltningschefer, 
ekonomer och utvecklingsledare. 

De politiska partiernas budgetförslag 
Utifrån kommundirektörens budgetförslag har de politiska pmtiema att 
lägga frmn sina budgetförslag till kmmnunstyrelsen den 19 maj. 

Beslutsunderlag 
Tidplan för budgetarbetet inför 2015, daterad 2014-01-22, ks hidnr 
2014.127 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 22. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§25 

Utskottet tillstyrker planeringen. 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/16 

l. Styrelsen godkänner tidplan för budgetarbetet inför 2015, daterad 
2014-01-22. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§?6 

SAMMANTRÄDE~~ROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

KS 2014/28 

Beslut om upprättande av lokalt avtal om lönaväxling till 
pension 

Beslutsu". derlag 
Av personal- och förhandlingsutskottets beslut 2014-01-15, § 3 framgår 
följande: Möjligheterna att växla lön till pension har funnits i gällande 
centrala avtal sedan mitten av 2000-talet. 

Frågan om att erbjuda denna förmån som ett sätt att öka Håbo kommuns 
attraktivitet som arbetsgivare har behandlats i både kommunlednings
gruppen och personal- och förhandlingsutskottet under hösten 2013. 
Fönnånen innebär inte några ökade kostnader för kommunen utan är 
kostnadsneutral t. 

På utskottets uppdrag har en dialog med arbetstagarorganisationerna i 
kommunen inletts. Ett utkast till r~tt lokalt kollektivavtal gällande 
regleringen av villkoren har utarbetats av personalchefen och ska 
presenteras för berörda facldiga organisationer. 

Avtalsförslaget iimebär att löneväxling till pension administreras av 
kommunens upphandlade pensionsleverantör. 

Utskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att medarbetare i Håbo kommun ska erbjudas 
möjlighet att växla lön till pension efter att lokala kollektivavtal som 
reglerar förutsättningarna för detta tecknats med berörd lokal 
arbetstagarorganisation. 

Beslutsunderlag 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 2014-01-15, § 3 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-29. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att möjlighet att växla lön till pension ska erbjudas, 
efter att lokala kollektivavtal som reglerar förutsättningarna för detta 
tecknats med berörd lokal arbetstagarorganisation. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 27 

Övrig fråga 

Sammanfattning 

SAMMAt~TRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-03 

Svenskt Näringslivs ranking av landets kommuner efter företagsklimat presenteras 
till våren. Enkäten har varit ute hos företagen, som har betygsatt förutsättningama 
för att bedriva näringsverksamhet i sina respektive kommuner. 

I rankingen för år 2013 tappade Håbo kommun ett större antal placeringarjämfö1t 
med motsvarande placering för år 2012. 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att målsättningen med kommunens 
näringslivspolitik är att Håbo kommun ska vara bland de bästa kommunema i 
landet. Arbetet för att ta kommunen dit är redan inlett. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marimads AB - för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.397 
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