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Agneta Hägglund (S), ordförande, tjänstgör 
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Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), frånvarande, Cecilia Liden (M) tjänstgör 
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Liselotte Grahn-Elg (M), närvarande 
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Per Kjellander, kommundirektör 
Jonas Eliasson, kanslichef 

Vipul Vithlani, ekonomichef, 

Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 45 

Cristin Ulvsbäck Lind, planchef, §§ 57-59 

Panlina Cifuentes V argas, planarkitekt §§57-59 

Anne-Marie Engman, mark- och exploateringsingenjör §§ 57-59 

Hans Elmehed, förvaltningschef skolförvaltningen, § 54 och § 60 

B j öm Allskog (M) och Eva Staake (S) 

2014-04-14, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 44 Godkännande av dagordningen 

§ 45 Informationer 

§ 46 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 4 7 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 48 Aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

§ 49 Årsredovisning år 2013 samt om budgeteringar av pågående investeringsprojekt från 2013 
till2014 

§ 50 Årsredovisning får år 2013 - stiftelsen skolsamfond 

§ 51 Årsredovisning för år 2013 - Stiftelsen Socialsamfond 

§ 52 Förslag om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot Kommuninvest ekonomiska före
nmg 

§ 53 Förslag till yttrande över revisionsrapport- Uppföljning av arbetet med intern kontroll 

§ 54 Redovisning av dels skolnämndens och dels miljö- och teknik nämndens yttrande över 
fi·ågor från Carina Lund (M) om dels skolverksamheten allmänt och dels situationen vid 
Västerängsskolan 

§ 55 Prövning av den verksamhet som bedrivits av Håbo Marknads AB 

§ 56 Prövning av den verksamhet som bedrivits Håbohus AB 

§ 57 Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i kommunen 

§ 58 Beslut om san1råd får detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen 

§59 Beslut 0111 samråd får detaljplan får del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng 

§ 60 Begäran 0111 finansiering av tillkommande kostnader i samband med att läraskolan flyttar 
till Mansängens förskola och Gröna Dalenskolan blir F-9 skola 

§ 61 Redovisning av beredd motion om miljöstrategi får Håbo kommun, motionär: Göran Er
iksson (C) 

§ 62 V al av politisk representant som företräder Håbo kommun i samband med frågor om ung
domsdemokrati 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §44 

Godkännande av dagordingen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

l. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordning och ärendelista. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1205 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07. 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §45 

Informationer 

Sammanfattning 

KS 

Följande informationer lämnas av kommunstyrelsens ordförande: 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter och ersättare, ordinarie ledamöter i socialnämnden samt 
ledmötena i fullmäktigeberedningen med uppdrag att lämna ett förslag på 
integrationspolitiskt program för Håbo kommun bjuds in till en 
informationsträff med representanter från Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Informationsträffen kommer att äga rwn den 19 maj mellan kl. 14.00-15.00 
innan kommunstyrelsens sammanträde. Informationsträffen kommer 
behandla mottagandet av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn samt 
det prestationsbaserade ersättningssystemet 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår även att arbetsutskottets 
nästkommande sammanträde flyttas från den 27 maj till den 26 maj. 

Följande informationer lämnas av kommundirektören: 

Vissa incidenter av trakasserier och hot om våld har förekommit mot 
personal i kontaktcenter och på socialförvaltningen kopplat till ett 
personärende. Detta har polisanmälts och förvaltningen avvaktar 
utredningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har projektanställt en e-tjänsteutvecklare 
som ska arbeta med att uppdatera och utveckla Håbo kormnuns e-tjänster. 
Mer information om det arbetet kanuner att presenteras på nästkommande 
arbetsutskott. 

Detaljplanen för Logisk Bålsta är överklagad till mark- och miljödomstolen. 
Domstolens utslag väntas inom fyra till sex månader. Förvaltningen har 
löpande kontakt med exploatören och kan konstatera att projektet 
fortfarande är högaktuellt. För att underlätta projektets uppstart och för att 
undvika ytterligare förseningar så kommer visst infrastrukturarbete att 
påbö1j as i redan detaljplanelagd mark. 

Följande informationer lämnas av ekonomichefen 

Håbo kommun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads två 
stycken bostadsrättsföreningar. I föreningar bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i fmm av LSS-boende. 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunkansliet att utreda 
förutsättningama för att överta föreningarna. Ekonomiavdelningen har 
anlitat en konsult för stöd i utredningen. Konsulten ska utreda vilka formella 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §45 KS 

beslut som måste fattas for att avveckla bostadsrättsföreningarna samt 
vilken framtida driftsform som ger mest koncernnytta for Håbo kommun. 

Följande informationer lämnas av utvecklingsch~fen: 

Håbo kommun har nekat företaget Svensk Infrastruktur AB marktillstånd 
for att gräva ner fiberledningar i kommunens mark. Företaget har låtit 
meddela via juridiskt ombud att man anser det beslutet vara felaktigt. 
Förvaltningen har haft kontakt med juridisk expertis från Sveriges 
Kommuner och Landsting som menar att kommunens förfarande är riktigt. 
Förvaltningen har även varit i kontakt med andra kommuner som meddelat 
att man har haft dålig erfarenhet det sättet som bolaget har hanterat 
grävarbete där. Bolaget har dels möjligheten att överklaga beslutet och dels 
möjligheten att söka ledningsrätt hos lantmäteriet. 

Tjänstemän från kommunstyrelse- och miljö- och teknikförvaltningen har 
blivit undenättade av Polisen att en grupp om ca. sju personer nnder en tid 
upprättat ett lägerboende vid området omkring Lillsjön. Området är att 
betrakta en offentlig plats inom detaljplanelagt område och får därmed inte 
utan tillstånd från polismyndighet brukas på ett sådant sätt som bryter mot 
bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna. Det innebär att en 
eventuell avhysning är en polisiär fråga. 

Beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottets sammanträde flyttas från 
den 27 maj till den 26 maj. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS §46 KS 2014/11 

Redovisning av delegationsbeslut 2014-03-03 

Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2013-11-05-2014-02-18, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 

• Kommunstyrelsen/KS-stab, 2014-02-13. 
• Miljö- och teknikförvaltningen, 2014-01-15. 
• skolförvaltningen, perioden 2013-11-05-2014-03-06. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-01-31-2014-03-13. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2014-02-1 O- 2014-02-18. 

Delegationsbeslut Upphanding 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-01-01 till2014-02-28: 

JU?}[[ 

• Likalydande tilldelningsbeslut i, av Statens inköpscentrals 
genomförd, upphandling av "Kort för identifiering och 
behörighetskontroll", diarienummer: 96-22-2013. Daterat 2014-01-
14, undetiecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef 

• Utlämnande av allmän handling, upphandling Byggarbeten, UH-
12-2267 daterat 2014-01-21, undetiecknat av Gudrun Lind, 
upphandlingschef 

• Fullmakt för landstinget Uppsala att företräda Håbo kommun 
vid upphandling av IT konsulter, UH-14-2656, daterat 2014-01-28, 
undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef 

• Fullmakt avseende medverkan i varuförsörjningen Uppsala läns 
landstings upphandling av enteral nutrition ink!. tillbehör, UH-14-
2741, daterat 2014-01-21, undertecknat av Gudrun Lind, 
upphandlingschef 

• Fullmakt avseende medverkan i varuförsörjningen Uppsala läns 
landstings upphandling av distributionsupphandling av enteral 
nutrition inkl. tillbehör, UH-14-2742, daterat 2014-01-21, 
undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef 

• Beslut att avbryta fömyad konkulTensutsättning inom ramavalet 
"upphandlingskonsulter inom !T-området", UH-14-2613, daterat 
2014-02-13, undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1207 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 46 KS 2014/11 

• Beslut avropa från ramavtal tecknat av SKL Kommentus 
Inköpscentral AB (SKI) i inköpscentralens egen namn. Ramavtalet 
avser kontorsmaterial2012-2. Avtalsnr: 6346. Ramavtalens tid 
2013-06-27- 2014-12-31, med möjlighet till l års förlängning. 

• Beslut avropa från ramavtal tecknat av SKL Konnnentus 
Inköpscentral AB (SKI) i inköpscentralens egen nanm. Ramavtalet 
avser städmaterial och rengöringsmedelkontorsmaterial 2012, UH-
14-2794. Ramavtalens tid 2013-06-27-2015-05-01. 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning: 

Inbjudan till Demokratidagen 2014., 2014.382 2014-02-05 
Sveriges Kommuner och landsting 

CAUTT 

Godkännande av inköp överstigande 25 2014.504 2014-02-13 
000 kronor gällande fmskt 
fårvaltningsområdes verksamhet. Kostnad 
avser nybötjarkurs i finska får 
äldreomsorgspersonal., Per Kjellander, 
kornmundirektör 

PERKJ 

Förordnande/fullmakt nr, Förordnande 2014.594 2014-02-20 
som fårvaltningschefmiljö- och 
teknikförvaltningen 2014-02-24 - 2014-02-
28., Per KjeiJander, kommundirektör 

PERKJ 
Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., 2014.636 2014-02-25 
Björkvallen - Delegationsbeslut om 
behovsbedömning av miljö bedömning, 
Cristin Ulvsbäck Lindh, planchef 

Detaljplan för Björkvallen, Bålsta 2:69, 2013/111 PACIF 
Björkvallen IP/Idrottsvägen 

Detaljplan för del av fastigheterna 2014.635 2014-02-25 
Väppeby 6: l och Väppeby 7:218, Väppeby 
äng - Delegationsbeslut om 
behovsbedömning av miljöbedö11ming., 
Cristin Ulvsbäck Lindh, planchef 

Detaljplan för del av Väppeby 6:1, 2013/109 PACIF 
Lindegårdsvägen 

Beslut om remittering av medborgarfårs lag 2014.801 2014-03-06 
om belysning, beläggning och 
vägmarkeringar efter Kalmarleden, Bålsta 
tätort, till Miljö- och tekniknämnden., Per 
Kjellander, kommundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

{~l -l 
Nr2014.1207 



HÅBO 
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KS §46 

Medborgarförslag - belysning med mera 
längs Kalmarleden 
Beslut om remittering av motion med 
förslag om ett finsktspråkigt äldreboende 
till socialnämnden, Per Kjellander, 
kornmundirektör 

Motion angående ett finskspråkigt 
äldreboende, Kristdemokraterna 

2014/35 

Datum 

2014-04-07 

KS 2014/11 

Beslut om 2014.805 
remittering av 
motion med fårslag 
om ett 
finsktspråkigt 
äldreboende 

2014/44 

PERKJ 

2014-03-06 

PERKJ 

• Beslut om lokalt kollektivavtal om arbetstiden för arbetstagare på gröna 
Dalenskolan, h. id. SKN 2014.537 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-21. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse 2014-03-20. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1207 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §47 KS 2014/10 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-04-07 

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

Beslutsunderlag 

- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-03-20. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1217 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §48 

Aktuella protokoll 

Sammanfattning 

KS 2014/31 

Föreligger protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 
2014-02-25. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att notera protokollet får kännedom. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §49 KS 2014/33 

Arsredovisning år 2013 samtombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt från 2013 till 2014 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2013, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2014. 

Årets resultat för hela kommunkoncernen var 48,2 mkr, vilket är 15,8 mkr 
bättre än året innan. Av koncernens resultat fick kommunen, exklusive 
bolagen, ett resultat på 43,4 mkr, vilket var cirka 33,1 mkr bättre än budget. 
Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) återbetalades med 13,4 mkr. 
Exploatering och fastighetsförsäljning länmade ett överskott om 1,5 mkr. 
Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 8, l mkr. 
Socialnänmdens underskott var 8,8 mkr, skolnämndens 4,0 mkr och 
överfönnyndarnämnden 200 tkr. Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
miljö och tekniknänmden lämnade ett överskott om 4,9 mkr. 
Taxefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om l ,5 mkr 
varav V A-verket 0,5 mkr och avfallsverket l ,O mkr. 

När det gäller kommunens mål uppfyllde nänmderna 20 av totalt 23 mål, det 
vill säga cirka 87 procent av målen. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 71 ,O mkr mot budgeterade ca 78,8 mkr. Ett överskott 
redovisas mot budgeten på 7,8 mkr. Överskottet beror på att ett flertal 
investeringsprojektet är pågående och beräknas avslutas år 2014. 
Överskottet om 7,8 mkr föreslås ombudgeteras till år 2014. 

Budgeterat investeringsanslag för laxefinansierade verksan1heter uppgick till 
ca 35,6 mkr, utfallet blev ca 58, l mkr. Ett underskott redovisas mot 
budgeten på ca 22,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Arsredovisning år 2013 
Nämndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-03-10. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 37 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1219 
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2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 
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KS §49 KS 2014/33 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ekonomichef Vipul Vithlani föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkäima årsredovisning för år 2013, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2013 till 
kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar följande i samband med behandling av 
årsredovisning för år 2013: 

• Fullmäktige godkänner ombudgetering på 7 820 tkr av pågående 
investeringsprojekt till år 2014, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 962 tkr 
Bildningsnämnd 22 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 6 836 tkr. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1219 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

KS 2009/59 

Arsredovisning för år 2013- stiftelsen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksambet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

• stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för 
studieresa inom- eller utomlands, 

• studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksamhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändan1ål. 

Beslutsunderlag 
Arsredovisning för stiftelsen skolsamfond, år 2013 
Tjänsteskrivelse 2014-02-27. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 38 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkärma årsredovisningen för stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2013. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1220 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §51 KS 2009/60 

Arsredovisning för år 2013- stiftelsen Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsutskottets förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2013 

Tjänsteskrivelse 2014-02-27 

Arbetsutskottets förslag till beslut, § 39 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2013. 

Bes l utsexped ieri ng 
Ekonomichef 

l~ l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Förslag om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot 
Kommuninvest ekonomiska förening 

Sammanfattning 
Kommuninvest har översänt en skrivelse om att Håbo kommuns 
borgensförbindelse inom kort kommer att löpa ut. Kommunfullmäktige 
måste fatta ett nytt beslut om att godkänna Håbo kommuns borgens
förbindelse. 

Håbo kommun är medlem i Konm1uninvest ekonomiska förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (pub!.) 
("Kommuninvest"). För att Konmmninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfilms i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medle11ID1ar har tecknat 
borgensförbindelse. Håbo kormnun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 
januari 2005. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks. Giltighetstiden för Håbo kommuns borgensåtagande kmmner 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgens
förbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 
vikt att Håbo kommun i1111an borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
fattar ett beslut i kmmnunfullmäktige. När detta har skett kommer 
borgensåtagandet att förlängas ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Skrivelsen för Kommuninvest daterat 2013-12-19 
Tjänsteskrivelse 2014-02-25. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 40 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

JUST~( l 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar ingången 
borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), 
vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (pub!) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kmmnuninvest äger företräda Håbo konunun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Fullmäktige utser kommunalrådet Agneta Hägglund och 
ekonomichefen Vipul Vithlani att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Expediering 
Ekonomichef 

I1P/ l 
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Förslag till yttrande över revisionsrapport- Uppföljning av 
arbetet med intern kontroll 

Sammanfattning 
Efter genomförd granskning av den interna kontrollen år 2009 gjorde 
Revisionen bedömningen att nämnderna och styrelsen i Håbo kommun ännu 
inte har en tillförlitlig intern kontroll baserat på internkontrollreglementet 

Under hösten 2013 genomfördes en uppföljning som resulterade i följande 
bedömning: 

• Det saknas en gemensam utgångspunkt för nämnder och 
kommunstyrelsen i arbetet med intern kontroll. Detta visar sig bland 
mmat i skillnader i tolkningen av vad intern kontroll ska innefatta 
smnt i det faktiska arbetet. 

• Kännedomen om kommunens reglemente för intern kontroll är 
begränsad. Det enda kommungemensmnma dokument som finns 
utgörs av anvisningar för arbetet med intern kontroll i verktyget 
Stratsys. 

• Smntliga nänmder utom en har en plan för intern kontroll för 
im1evarande år. En av nämnderna har fortsatt använda en tidigare 
plan för intern kon-troll från 2011. 

• Väsentlighet- och riskbedömningar görs, men i olika utsträckning 
och de ser olika ut mellan nänn1derna. Planerna för intern kontroll är 
tjänstemanna-produkter och varken kommunstyrelsen eller någon av 
nätllilderna är involverade i analysarbetet eller i frmntagandet av en 
plan för intern kontroll. In-tern kontroll uppfattas inte vara politiskt 
prioriterat eller efterfrågat. 

• Uppföljningar av planerna för intern kontroll sker vid delårs- och 
årsbokslut. Endast i 1mdantagsfall sker rapportering av arbete med 
intern kontroll till nänmden löpande under året. Detsamma gäller 
vanligen genomförande av kontroller. 

Sammantaget kan det konstateras att samtliga nämnder idag arbetar med 
intern kontroll, men att det finns stora skillnader mellan nänmderna. Det 
saknas som nämns ovan en gemensam syn på vad som är intern kontroll, 
vilket har fått till följd att arbetet är avhängigt tjänstemän och deras syn på 
intem kontroll. 
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Flera av de åtgärder som rekommenderades i den förra granskningen har 
inte genomförts och är således fortfarande aktuella. Inom de områden som 
åtgärder har genomförts finns det fortfarande skäl att säkerställa att 
nämnderna arbetar på likartat vis, enligt en kommungemensam syn på intern 
kontroll. 

I syfte att förstärka den interna kontrollen föreslås att 
kommunstyrelsen och dess nämnder; 

• Ökar förståelsen och kunskapen om intern kontroll och 
internkontrollreglementet inom hela organisationen i syftet att skapa 
en gemensam utgångspunkt för arbetet med intern kontroll. 

• Kommunstyrelsen tar ett helhetsansvar för kommunens arbete med 
intern kontroll och leder arbetet med intern kontroll framåt 
tillsammans med övriga nämnder. 

• säkerställer att nämnder och styrelse följer det av fullmäktige 
antagna reglementet och fortsätter arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser samt löpande under året genomför 
uppföljningar av planerna för intern kontroll och i förekommande 
fall vidtar åtgärder. 

• Enas om en gemensam strnktur och terminologi i arbetet med intern 
kontroll. 

Förvaltningens yttrande 

Förvaltningen delar i stort den bedömning revisionen har gjort. När det 
gäller den bristande kännedom om internkontrollreglementet som 
utredningen påvisat ser vi det som ytterligare en bekräftelse på 
problematiken med för många styrdokument inom kommunal verksamhet. I 
Håbo kommun överstiger antalet 180 och det är självklart omöjligt för våra 
medarbetare att hantera i praktiken. Just detta reglemente är dock av sådan 
vikt att det skall vara prioriterat. 

Det är också angeläget att känna till att samtliga nämnder och styrelser har 
en strukturerad intern kontroll, men den kan bli bättre inte minst vad gäller 
samordning. 

V ad som just nu pågår på kommunstyrelseförvaltningen för att förbättra den 
interna kontrollen är bland ru.mat: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Under 2014 har ett riskanalysarbete inletts på kommunstyrelseforvaltningen 
som kommer att presenteras för ksau i mars. Efter det inleds att arbetet med 
en ny internkontrollplan. 

Arbetet med att revidera internkontrollreglementet har inletts. 

I samband med att teknikförvaltningen blir en del av kommunstyrelse
förvaltningen genom verksamhetsövergång blir en del av kommunstyrelse
förvaltningen vid halvårsskiftet konuner internkontrollplanerna att 
san1ordnas under året. 

Under hösten kommer kommunstyrelsens utveckling av den interna 
kontrollen att utvärderas och tillsammans med ett reviderat reglemente ligga 
till grund for en mer samordnad intern kontroll under 2015. Ambitionen är 
även att detta också ska bidra till en utvecklad intem kontroll i kommunens 
bolag. 

Beslutsunderlag 
Uppfoljning av arbetet med intern kontroll, daterat 2014-02-05 

Förslag till yttrande 2014-02-25. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 42 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att arbetet med internkontroll kommer att prioriteras 
under åren 2014-2015 i samband med att den nya organisationen 
träder ikraft, då stora delar av miljö- och teknikförvaltningen 
organiseras inom kommunstyrelseförvaltning samt genom att bildnings
och skolforvallningen är sammanslagen till en förvaltning. 

2. styrelsen beslutar att för det fortsatta arbetet kommer utgångspunkt att 
vara rekonunendationerna som kommumevisorema länmat till 
kommunstyrelsen i rapporten "Uppfoljning av arbetet med intern 
kontroll" daterad 2014-02-05. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Revisorema 

JUSTzr; l c·-~ l 
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Redovisning av dels skolnämndens och dels miljö- och teknik 
nämndens yttrande över frågor från Carina Lund (M) om dels 
skolverksamheten allmänt och dels situationen vid 
Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen överlämnade 2013-11-25, § 202, ett antal frågor från som 
rör dels skolverksamheten allmänt och dels situationen vid 
Västerängsskolan till skolnämnden och till miljö- och tekniknänmden, för 
yttrande. 

Yttranden från de båda nämnderna föreligger, där respektive nämnd 
besvarar Lunds (M) frågeställningar. 

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

- Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 202 

- skolnämndens beslut 2014-03-03, § 15 

- Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-02-17, § 22. 

- Tjänsteskrivelse 2014-03-11. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 4 3 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Carina Lund (M) tackar för svaren och meddelar att hon fortsatt kommer att 
bevaka frågorna. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen noterar nämndernas yttrande över frågeställningarna. 

Beslutsexpediering 
Carina Lund (M) 
skolnämnden 
Miljö- och tekniknämnden 
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Prövning av den verksamhet som bedrivits av Hå bo Marknads 
AB 
Sammanfattning 
Från den l januari 2013 har en ny bestämmelse, 6 kap. l a§, införts i 
kommunallagen. Enligt den nya bestämmelsen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§kommunallagen, det vill säga hel- eller delvis helägda bolag, pröva om 
den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer 
att så inte skett, ska den länma förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Det kommunala ändamålet med ett hel- eller delägda aktiebolag ska framgå 
av bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Därutöver ska bolaget även 
följa övergripande lagstiftning, så som lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och offentlighets- och sekretesslagen. 

A v den bolagsordning som varit gällande för Hå bo Marknads AB under 
2013 så framgår följande angående bolagets verksamhet: 

"I näringslivsverksamheten har bolaget att: 

stödja och utveckla befintligt näringsliv, 
verkaför nyetableringar av företag till Håbo, 
stärka besöksnäringen, 
bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom 
in- och uthyrning av lokaler, 
marknadsföra Håbo kommun." 

"I exploateringsverksamheten har bolaget att: 

- förvärva, bebygga, förvalta och säljafast egendom, planlägga och 
exploatera markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis 
ägs av bolaget eller kommunen, 
bedriva annan därmedförenlig verksamhet, i syfte att inom 
kommunen trygga tillgången på mark och lokaler för bostäder, 
handel, industri och likartade verksamheter, 
bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet 
avseende kommunal egendom samt bolaget ska verka i kommunens 
intresse och bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett 
effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer." 
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Mot bakgrund av ovanstående så har kommunstyrelsens förvaltning 
översiktligt gått igenom och prövat de verksamheter som bedrivits i 
kommunens helägda aktiebolag. Prövningen av Håbo Marknads AB:s 
verksamhet har skett enligt följande: 

• Bolagets verksamhet 

• Bolagets samverkan med ägaren 

• Bolagets ekonomi 

• Sammanfattande bedömning/förslag till beslut 

Verksamhetsprövning och ekonomiprövning har utförts utifrån bolagets 
årsredovisning samt genom granskning av interkontrollplan. Samverkan 
bedöms utifrån möten, dialoger etc. som skett under 2013, samt bedömning 
av hur bolaget aktivt arbetat för att uppfylla Håbo kommuns övergripande 
mål. 

Konununstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo Marknads AB:s 
verksamhet bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer även att bolagets samverkan med 
ägaren - Håbo kommun- har varit god. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer också att bolagets ekonomi är i god 
ordning. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att Håbo Marknads AB bör 
utveckla sin intemkontrollplan i enlighet med Håbo kommuns fastslagna 
interkontrollreglemente. Framtagen intenkontrollplan bör även fastställas 
och följas upp av bolagets styrelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår konununstyrelsens förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att fastställa att den verksamhet som bedrivits 
inom Håbo Marknads AB under 2013 är förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de konununala 
befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-28, hid.nr 2014.690 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 44 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fastställa att verksamheten som bedrivits inom 
Håbo Marknads AB under 2013 är förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet för bolaget och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Kommundirektör 
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Prövning av Håbohus AB:s verksamhet 

Sammanfattning 
Från den l januari 2013 har en ny bestämmelse, 6 kap. l a §, införts i 
kommunallagen. Enligt den nya bestämmelsen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ 
kommunallagen, det vill säga hel- eller delvis helägda bolag, pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer att så 
inte skett, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Det kommunala ändamålet med ett hel- eller delägda aktiebolag ska framgå 
av bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Därutöver ska bolaget även 
följa övergripande lagstiftning, så som lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och offentlighets- och sekretesslagen. 

Av den bolagsordning som varit gällande för Håbohus Ab under 2013 så 
framgår följande angående bolagets verksamhet och syfte: 

"Bolaget har tillföremålför sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, 
sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta 
bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva 
annan därmedförenligverksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar." 

"Bolagets syfte är att tillgodose behovet av bra bostäder och god 
boendeservice för i första hand invånarna i H åbo kommun. " 

Mot bakgrund av ovanstående så har kommunstyrelsens förvaltning 
översiktligt gått igenom och prövat de verksamheter som bedrivits i 
kommunens helägda aktiebolag. Prövningen av Håbohus AB:s verksamhet 
har skett enligt följande: 

• Bolagets verksan1het 

• Bolagets samverkan med ägaren 

• Bolagets ekonomi 

• Sammanfattande bedömning/förslag till beslut 

Verksamhetsprövning och ekonomiprövning har utförts utifrån bolagets 
årsredovisning samt genom granskning av interkontrollplan. Samverkan 
bedöms utifrån möten, dialoger etc. som skett under 2013, samt bedömning 
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av hur bolaget aktivt arbetat för att uppfylla Håbo kommuus övergripande 
mål. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbohus AB:s verksamhet 
bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Kommuustyrelsens 
förvaltning bedömer även att bolagets samverkan med ägaren - Håbo 
kommun- har varit god. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer också att bolagets ekonomi är i god 
ordning. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att Håbohus AB bör utveckla sin 
internkontrollplan i enlighet med Håbo kommuns fastslagna 
interkontrollreglemente. Framtagen intenkontrollplan bör även fastställas 
och följas upp av bolagets styrelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommuustyrelsens förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att fastställa att den verksamhet som bedrivits 
inom Håbohus AB under 2013 är förenlig med det fastställda kommuuala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-28, hid.nr 2014.688 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 45 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fastställa att verksamheten som bedrivits inom 
Håbohus AB uuder 2013 är förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet för bolaget och har utförts inom ramen för de kommuuala 
befogenheterna. 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB - för kännedom 
Kommuudirektör- för kännedom 
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Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i 
kommunen 

Sammanfattning 
Håbo kommun är i1me i en expansiv utvecklingsfas avseende fysisk 
planering och stadsbyggnad. Kommunen har idag stora möjligheter att 
förverkliga och genomföra de strategiskt viktiga uppdragen som konmmnen 
har i sin projektportfölj. De valda uppdragen som prioriteras är kopplade till 
varandras planer och genomförande. De ger varandra synergier utifrån ett 
stadsbyggnads -och socialt perspektiv. De fYra kvadraterna i kommunens 
vision är alla inkluderade i de prioriterade uppdragen. 

Det är strategiskt fördelaktigt att samla kraften i de prioriterade uppdragen 
till ett starkt kluster av bostäder, verksamheter, handel, mötesplatser, 
offentlig och privat service integrerat med varandra. Det generera växtkraft 
med egen styrka. Målbilden är densamma för de prioriterade projekten ett 
växande och tillgängligt Bålsta och Håbo kommun. 

Bakgrund 
Plan och Utvecklingsavdelningen har under januari och februari arbetat med 
framtagandet av redovisad projektprioriteringslista. 

I syfte att kmilägga de strategiskt viktiga uppdragen för Håbo kommun med 
avseende på fysisk planering, stads byggnad, ekonomi och tillskapande av 
arbetstillfållen i kommunen. 

Målsättningen med uppdragen 
För varje projekt är projektmål definierade och formulerade utifrån 
projektets förutsättningar och art. Utgångspunkterna för prioriteringen av 
just det specifika projektet grundar sig på de värden och effekter, såsom 
ekonomiska, fYsiska och hållbarhetsmässiga vilka skapas på både kort och 
lång sikt. Kommunen eftersträvar tillväxt och en attraktiv plattform för 
kommunens medborgare samt att skapa incitmnent för utomstående att 
bosätta sig i Håbo kommun. Målen tar fasta på visionen för kommunen och 
prövas utifrån denna. 

Beslutsunderlag 

Projektprioritering av Detaljplaneuppdrag, daterad 2014-04-02 

Tjänsteskrivelse 2014-03-03. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 46 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS §57 KS 2010/87 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planchef Cristin Ulvsbäck Lind. 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslås att prioriteringslistan 
i framtiden uppdateras dels med mer specifik information om de vilande 
detaljplaneuppdragen och dels en uppskattad tidsplan på när samtliga 
uppdrag beräknas vara slutförda. 

Yrkanden: 

Christian Nordberg (MP) yrkar att kommunstyrelsens beslutar att statusen 
på detaljplaneuppdraget avseende Bålstaåsen ändras från vilande till 
pågående och att den ges högsta prioriteringsgrad samt att statusen på 
uppdraget avseende Tvåhus, Väppeby 7:18 mfl ändras från pågående till 
vilande. 

Beslutsgång 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut 
föreligger; dels Christian Nordberg (MP) yrkande och dels arbetsutskottets 
förslag till beslut. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christian 
Nordberg (MP) yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

• Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 

• Nej-röst för Christian Nordberg yrkande. 

Resultat: 

Ja-röster: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Wemer 
Schube1i (S), Eva Staake (S), Sjunne Green (Båp ), Carina Lund (M), B j öm 
Allskog (M), Anders Persson (FP) och Cecilia Liden (M). 

Nej-röster: Christian Nordberg (MP) 

Avstår: Fred Rydberg (KD) 

Med 9 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot l nej-röst för Nordbergs 
yrkande beslutar kommunstyrelsen att besluta enligt arbetsutskottets förslag 
till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2014-04-07 

KS 2010/87 

Mot beslutet reserverar sig Christian Nordberg (MP) till förmån för eget 
yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar dels att godkänna prioriteringen av program för stöne 
och mindre detaljplaner och dels att notera redovisningen av 
genomförande av detaljplaner - projektprioriteringslistan för befintliga 
uppdrag i Håbo kommun, daterad 2014-04-02. 

2. styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att vid nästa revidering av 
prioriteringslistan inkludera en kmifattad beskrivning av de vilande 
program- och detaljplaneuppdragen samt en ungefärlig tidsplan på när 
de kan återupptas. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 
Planchef 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS §58 KS 2013/111 

Beslut om samråd för detaljplan för Bålsta 2:69 m .fl., Björkvallen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 166 om uppdrag för detaljplan 
för fastigheten Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs planen enligt nya Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Planområdet ligger i gamla Bålsta och omfattar fastigheterna Bålsta 2:69, 
Bålsta 2:147 och del av fastigheten Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta 
s:8 och s: 14. Planområdets areal är ca 2,9 ha. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta området. För 
området föreslås att bebyggelsen är gestaltad efter trädgårdsstadens 
principer om tydliga kvartersbildningar; hus orienteras kring privata 
innergårdar med trädgårdskaraktär och med halvprivata förgårdsmarker. 
Planfårslaget medger byggrätter får såväl flerbostadshus som radhus. Mindre 
inslag av icke störande verksamheter och service tillåts. Bebyggelsen föreslås 
hålla en skala om 2-4 våningar. I sydvästra delen av området ger 
detaljplanen alternativ möjlighet får uppfårande av förskola. 

En parkmiljö föreslås kanta Idrottsvägen diagonalt genom mmådet. 
Parkeringar för Västerängsskolan ordnas längs Idrottsvägen. 
Medborgarhuset utgör entren till området och ingår i planområdet För att 
nyttja Medborgarhusets fulla potential bör huset rustas upp och anpassas för 
kommande verksamheter såväl interiör! som exteriört. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen 14 juni 20 l O. Där 
anges att Bålsta ska förtätas och Björkvallen pekas ut som 
utbyggnadsområde får bostäder och service, område 5 Björkvallen. 

En behovsbedömning har gjorts av konununen för detaljplanen utifrån 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommunen finmit att detaljplanens genomförande utifrån en 
san1manvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB
förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen har slagits fast genom delegationsbeslut den 25 
februari 2014. 

Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att 
fårslag till detaljplan kan sändas ut på smmåd. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §58 

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2014-02-28 
Planbeskrivning, daterad 2014-02-28 

Illustration, daterad 2014-02-25 

Tjänsteskrivelse 2014-02-28. 

KS 2013/111 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-03-18, § 4 7 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Panlina Cifuentes Vargas samt av mark
och exploateringsingenjör Anne-Marie Engman. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att samråda fårslag till 
detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. 

Beslutsexpediering 
Planchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §59 KS 2013/109 

Beslut om samråd för detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6: l m.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 20 Il så handläggs detaljplanen enligt nya 
Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av Håbo kommun. 
Planområdets areal är ca 5,3 ha. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. 
Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 
äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 
med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs längs nya gator och friare 
orienterade kvarter kan ordnas i områdets mellersta och östra del. I onnådets 
västra och södra del hålls bebyggelsen något mer strikt i förhållande till 
gatan. Hus orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga rum kan formas. 
Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I sydvästra delen av 
området ger detaljplanen en alternativ möjlighet för uppförande av förskola. 

Utfornmingen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätmt, antagen 14 juni 2010. Där 
anges att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som 
utbyggnadsområde för bostäder och service, område 2 Gröna dalen. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplanen utifrån 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommunen ftnmit att detaljplanens genomförande utifrån en 
sanunanvägd bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till MKB
förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen har slagits fast genom delegationsbeslut den 25 
februari 2014. 

Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att 
förslag till detaljplan kan sändas ut på samråd. 

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2014-02-28 

Planbeskrivning, daterad 2014-02-28 
Illustrationsplan, daterad 2014-02-28 

Tjänsteskrivelse 2014-02-27 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 48 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS §59 KS 2013/109 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekt Panlina Cifuentes Vargas samt mark- och 
exploateringsingenjör Atme-Marie Engman. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng. 

Beslutsexpediering 
Planchef 

71(1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-04-07 

KS 2014/54 

Begäran om finansiering av tillkommande kostnader i samband 
med att läraskolan flyttar till Mansängens förskola och Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola 

Sammanfattning 
Skolnänmden har till kommunstyrelsen begä1i att få finansiering för 
tillkmmnande kostnader i samband med att läraskolan flyttar till 
Mansängens förskola 2014 och att Gröna Dalenskolan blir F -9 skola. 

Förslaget är att Läraskolan tar över Mansängens förskola sommaren 2014. 
Denna förskola har tidigare fungerat som skola och endast smärre 
förändringar behöver ske i lokaler inför övertaganden, enligt skolnämnden. I 
miljö och tekniknämndens budget finns medel avsatta för en eventuell 
ombyggnad av Mansängens förskola. 

Bam- och utbildningsförvaltningen föreslår att en två avdelningars 
färskolepaviljong uppförs på den plats där läraskolan har skolpaviljonger 
vid Gröna Dalenskolan. Medel för att uppföra en förskolepaviljong finns 
inte i skolnämndens budget. Med anledning av detta begär skolnämnden att 
kommunstyrelsen för år 2014 tillskjuter medel för uppförande av en 
färskolepaviljong vid Gröna Dalenskolan samt för driftkostnader, 
flyttkostnader och för att iordningställa en utemiljö för förskolebamen. 
Beräknad merkostnad år 2014 är ca 1,0 mki. 

Av skolnänmdens protokoll framgår att FP, M reserverade sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. A v reservationen framgår att F, M saknade 
underlag för; 

• Kostnadernas för ombyggnad av Mansängen 
• Uppgifter om utnyttjande av läraskolans lokaler i Gröna Dalen 
• Uppgifter för kapacitetsutnyttjande för samtliga skolor 
• Uppgiften om kompensation till fristående skolor med anledning 

av de ökade kommunala kostnaderna. 

Förvaltningen har i en skrivelse daterat 2014-02-17 kompletterat underlaget 
utifrån frågeställningarna ovan. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande tjänsteskrivelse angående att lärarskolan flyttar till 
Mansängens förskola 2014 och Gröna dalenskolan blir F-9 skola daterad 
2014-02-17 
skolnämndens beslut 2014-01-21 ,§ l. 

Arbetsutskottets förslag till beslut, § 49 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 60 

Utskottet tillstyrker fårvallningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av skolchefHans Elmehed. 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 

KS 2014/54 

l. Styrelsen beslutar att anslå l ,O mkr till skolnämnden för finansieringen 
av merkostnaderna enligt tjänsteskrivelsen. 

2. styrelsen beslutar att finansieringen sker genom att anslaget till 
kommunstyrelsens fårfogande minskar med 1,0 mkr och att 
skolnämnden budgetram ökar med motsvarande belopp. 

3. styrelsen beslutar att budgetökningen är öronmärkt får merkostnad i 
samband flytten av läraskolan och att Gröna Dalenskolan blir F-9 skola. 

4. styrelsen uppdrar till skolnämnden att i samband med delårsbokslut sista 
augusti, år 2014, redovisahur medlen har använts. 

5. Styrelsen noterar att ramförändringen mellan kommunstyrelsen och 
skolnänmden om l ,O mkr redovisas i samband med delårsuppföljning 
per sista mars, år 2014. 

Beslutsexpediering 
Skolnänmden 
Ekonomichef 
skolchef 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 61 KS 2013/113 

Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo 
kommun, motionär: Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås följande, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 
om att Håbo kommun år 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen: 

Miljöstrategiarbetet slutförs av en beredningsgrupp under 
kommunfullmäktige med representanter från t ex Omställningsgruppen i 
Håbo, Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i kommunen. 

En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt från förslagen i 
miljöstrategin. T.ex. bör aktiviteter genomföras för att informera 
fastighetsägarna om möjligheter och vinster med installation av solfångare 
och solceller. En "solkarta" liknande Stockholms solkarta som fim1s hos 
www.eneriradgivarna.se bör tas fram av GIS avdelningen. 

Förslaget till energi- effektiviserings strategi aktualiseras, fastställs och 
implementeras i verksamheterna. 

Till strategierna skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i 
kommunens årsredovisning. 

Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med 
miljöfrågor. 

I motionen nämns ett antal organisationer och städer i Centraleuropa som 
stödjer respektive verkar för fossilfrihet 

Fullmäktige beslöt 2013-09-23, § 77, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. styrelsens beredning av ärendet bör 
föreligga senast under maj månad 2014. 

Av förvaltningens yttrande 2014-02-18 framgår bland mmat följande: 

Uppdraget att ta fram en miljöstrategi för Håbo kommun har varit aktuellt 
sedan 2010 och är fortsatt pågående, enligt beslut av KS 2014-02-03, § 7, 
där beslut om ärenden som överförts från Miljö- och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen behandlats. För närvarande arbetar tjänstemän på plan
och utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning med att 
färdigställa ett förslag till miljöstrategi för politisk behandling. 
Målsättningen är att strategin ska antas innan årets slut. 

I det tidigare arbetet med strategin så har både politiker och föreningsliv 
deltagit, och inkommit med synpunkter angående bland annat utfornming 
och innehåll. Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det inte finns 
ett behov av att tillsätta en beredningsgrupp för att slutföra miljöstrategin. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS § 61 KS 2013/113 

Vidare yrkar motionen även att en komnnmikationsplan för strategin ska tas 
fram. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en bra kommunikationsplan 
är naturlig del i implementering av alla typer av styrdokument Dock kan 
arbetet med en kommunikationsplan påbörjas först när miljöstrategin är 
antagen. 

Motionen yrkar även att Håbo kommun ska aktualisera, fastställa och 
implementera förslaget till energieffektiviseringsstrategi i kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25, § 194, att remittera 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi till samtliga nämnder och 
kommunala bolag samt fastställa remisstiden till mars 2014. Efter 
remisstidens utgång ska energieffektiviseringsstrategin återigen behandlas 
av kommunstyrelsen. Först efter ett antagande kan implementeringen av den 
hanteras. 

I motionen yrkas också att mätbara mål kopplas till strategierna, samt att 
dessa följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att framtagandet och utvärderande! av 
potentiella mål inbegrips i arbetet med framtagandet av strategierna. Det är 
således någonting som fastställs politikiskt i samband med antagandet. 

Slutligen yrkar motionen att Håbo kommnn inleder samarbete med Knivsta 
kommun kring arbetet med miljöfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning 
anser att möjligheter till eventuellt samarbete med andra kommuner kan 
undersökas först då strategierna är antagna. Ett sådant framtida samarbete 
bör dock inte begränsas till endast Knivsta konunun. 

Mot bakgrund av ovanstående så förslår kommunstyrelsens förvaltning att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18, hid.nr 2014.551 

Fullmäktiges beslut 2013-09-19, § 77 

Motion om miljöstrategi för Håbo kommun 2013-09-19 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 50 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisningen till förvaltnings yttrande, att 
avslå motionen. 
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2014-04-07 

Kommunstyrelsen 

KS §62 KS 2012/10 

Val av politisk representant som företräder H åbo kommun i 
samband med frågor om ungdomsdemokrati 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-22, § 167 att utse två representanter 
att företräda kommunen i frågor rörande ungdomsdemokrati. Mandattiden 
för uppdraget löper längst fram till och med 2014-12-31. 

Ett av uppdragen är vakant och måste däm1ed tillsättas. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Carina Lund (M) nominerar Rasmus Kraftelid (M). 

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och fi1mer 
att kommunstyrelsen beslutar att utse Rasmus Kraftelid (M) att företräda 
Hå bo kommun i frågor rörande ungdomsdemokrati. 

Beslut 

l. styrelsen beslutar att utse Rasmus Kraftelid (M) att företräda konmmnen 
i frågor rörande ungdomsdemokrati. Uppdraget löper längst fram till och 
med 2014-12-31. 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Personalavdelningen/Karin Petersson 
Ungdomssamordnare 

JUSä\.RE l 
i \ 
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