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Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

2014-06-11, kl. 15:00- 16.45, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Agneta Hägglund (S), ordforande, tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Carina Lund (M), tjänstgör 
Björn Allskog (M), tjänstgör 
HåkanWelin (FP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), ej närvarande, Cecilia Liden (M) tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 

W emer Schubert (S), ej närvarande 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 
Sven Svanström (Båp ), närvarande 
Marie Nordberg (MP), ej närvarande 
Cecilia Liden (M), tjänstgör 
Liselotte Grahn-Elg (M), ej närvarande 
Anders Persson (FP), närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
J onas Elias son, kanslichef 
Thomas Beckman, rektor, Västerängsskolan, § 92 
Vivianne Lötvik, biträdande rektor, Västerängsskolan, § 92 
Clas Ljungberg, utveck:lingschef, § 92 
Domagoj Lovas, planarkitekt, §§94-95 
Paulirra Cifuentes-V argas, planarkitekt, § 96 
Anne-Marie Engman, mark- och exploateringsingenjör, § 96 
Fredrik Holmgren, planerare, § 97, § l 00 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Göran Eriksson (C) och Fredrik Anderstedt (S) 

2014-06-25, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 89-101 
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Fredrik Anderstedt (S) 
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Datum 

2014-06-11 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datumför 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-06-11 

2014-06-24 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datumför 
anslags nedtagande efter: 

j~~ ___ f.ff!.. ...................... t.e.~ .................................................................... . 
Hans Nordstedt 

2014-07-15 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 89 Godkännande av dagordningen 

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut 

§ 91 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 92 Informationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

§ 93 Beslut om övertagande av BRF Väppeby l fastighetsbeteckning 6:4 och Väppeby 2 fas
tighetsbeteckning 7:222 från. Riksbyggen och Byggnads 

§ 94 Beslut om detaljplaneuppdrag för Frösunda 3:l,Viby förskola i Bålsta tätort, Håbo kom
mun - Planbesked 

§ 95 Beslut om detaljplaneuppdrag för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 i Bålsta, Håbo kommun
Planbesked 

§ 96 Förtydligande av uppdrag- Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta Håbo kommun 

§ 97 Beslut om remissförfarande - förslag till bostadsförsörjningsprogram för Håbo kommun 

§ 98 Beslut om ny arbetsordning för Håbo kommuns ungdomsråd 

§ 99 Förslag om inrättande av näringslivsråd 

§ l 00 Beslut om yttrande över remiss av forslag till beslut om utvidgat strandskydd från. Läns
styrelsen i Uppsala län 

§ l O l Årsredovisning 2013 - för Samordningsförbundet i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 89 

Godkännande av dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

Ordföranden föreslår att den utsända dagordningen kompletteras med ett ärende 
dels gällande föreslag om kommunens övertagande av bostadsrättföreningarna 
Väppeby l och 2, Bålsta tätort och dels ett ärende om yttrande över strandskydd. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd dagordning för dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkänna utsänd dagordning för dagens sammanträde 
med kompletteringar i enighet med ordförandens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2063 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 90 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2014/11 

Följande beslut för perioden 2014-01-23-2014-005-05, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsen/KS-stab, 2014-04-28. 
• . skolförvaltningen, perioden 2014-04-1 O - 2014-06-02. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-04-04-2014-06-02. 
• Bildningsförvaltningen, perioden 2014-05-07. 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata fö1ieckningar. 

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsav delningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-06-04. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2065 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §92 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2012/5 

Vid dagens sammanträde informerar ledningen för Västerängsskolan om det 
arbete som bedrivs inom skolan mot rasism, mobbing med mera. Av 
redovisningen framgår bland annat att man inom skolan tagit fram ett 
program för ett systematiskt arbete med detta. I programmet redovisas en 
"händelsetrappa" med åtgärder som tillämpas när problem uppstår. 
skolverksamhetens incidentrapporteringen till skolnämnden berörs. 

Kommundirektören redovisar följande: Regionförbudet Uppsala län 
redovisar en handlingsplan för näringslivsutveckling. Uppsala kommun har 
tillsammans med regionförbundet arbetat fram en plan med programmet 
som grund för en kommande utbildningsinsats. Ett antal politiker och 
tjänstemän från Håbo kommun, planeras delta i utbildningen. 

Utvecklingschefen redovisar följande: En undersökning har genomförts 
inom området för Logisk Bålsta med avseende på förekomsten av 
vattensalamander. Undersökningen visar på att någon förekomst av 
salamandrar inte föreligger inom området. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2066 



HÅBO 
KOMMUN. 

Kommunstyrelsen 

KS § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2014/55 

Beslut om övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 
6:4 och Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen 
och Byggnads 

Sammanfattning 
Håbo kommun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads andelar i 
två bostadsrättsföreningar. I föreningarna bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i form av LSS-boende. 

Kornmunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att fastighetema skall 
övertas av kommunen eller av Håbohus AB. 

Riksbyggen och Byggnads har fattat beslut om att avyttra sina andelar i res
pektive förening till Håbo kornmun som dfumed blir ensam ägare till 
samtliga andelar i respektive föreningen. Dänned uppfylls inte Bostadsrätts
lagens krav på minst tre medlemmar i en bostadsrättsförening och 
föreningama måste avvecklas genom likvidation. 

Kornmunstyrelsen behöver fatta beslut om: 

• Godkännande av förvärv av Riksbyggens och Byggnads andelar i 
respektive förening. 

e Godkännande av avveckling av respektive förening genom att ett röst
ombud från kommunen ges mandat att besluta om likvidation på en 
föreningsstämrna i respektive förening. 

e Godkännande av likvidator i respektive förening. 

Beslutsunderlag 
l. Mail  Riksbyggen, daterat 22 april 
2. PM till Riksbyggens företagsledning 
3. Överlåtelseavtal BRF Väppeby l 
4. Överlåtelseavtal BrfVäppeby 2 
5. Mail - Byggnads, daterad l nov 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2068 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

Kommunstyrelsen 

l 

KS § 93 KS 2014/55 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar ge ekonomichefen delegation om att 
teckna/godkänna överlåtelsehandlingar från Riksbyggen och Byggnads 
för kommunens räkning. 

2. Styrelsen beslutar att utse ekonomichefen som kommunens representant 
på respektive föreningsstämma, att besluta om likvidation av respektive 
förening. 

3. styrelsen beslutar att utse ekonomichefen eller den han utser till 
likvidator för avveckling av bostadsrättsföreningarna. 

4. Styrelsen beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde den l 
september inkomma med förslag till den fortsatta driften och ägande av 
fastighetema antingen av kmmnunen eller Håbohus AB. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

M~~' l (// lg[ l fA 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2068 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2013/150 

Beslut om detaljplaneuppdrag för Frösunda 3:1,Viby förskola i 
Bålsta tätort, Håbo kommun - Planbesked 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltning, Fastighetsavdelning, har 2013-12-lllämnat in 
begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i delen som 
omfattar Viby förskola. Uppbävandet avser del av fastigheten Frösunda 3:1 i 
Håbo kommun. 

Begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby som avser del 
av fastigheten Frösunda 3: l kompletterades också med ett önskemål att 
detaljplan även medge utökning av byggrått till ca 4 000- 5 000 m2

• För att 
medge flexibilitet färskolebyggnad skulle ha möjlighet att uppföras i två 
plan. 

Viby förskola ligger i södra Bålsta, norr om Kalmarleden, ca 2500 m 
flyglinje sydväst om Bålsta centrum. Förskolan, tillsammans med inhägnad 
lekplatsen, är placerad delvis på kvartersmark, planlagd för allmänt 
ändamål, och delvis på parkmark. 

Planavdelningens bedömning är att fastighetsavdelnings önskemål inte kan 
uppfyllas med uppbävandet av gällande byggnadsplanen utan med en ny 
detaljplan. Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för 
allmänt ändamål, förskola/skola. Detta bör göras därför att för paviljong och 
del av förskolan som är placerad på parkmark tillfälligt bygglov ej längre 
kan medges. 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om 
Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är området Viby avsedd för 
boende och komplement service. Planavdelningens bedömning är att 
utökning av byggrätt för befintlig förskola är förenligt med intentionerna i 
fördjupad översiktsplan. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag och framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar del av 
fastigheten Frösunda 3: l som ägs av Håbo kommun. 

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

Detaljplanen bekostar kommunen. 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2015. 
Detaljplanen ska hanteras enligt nya PBL (20 l 0:900). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2069 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 94 

A v gift för detta beslut tas ej. 

Allmänna upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2013/150 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, konuna att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 
Begäran, daterad 2013-12-11. 
Uppdragsbeskrivning med karta över förslaget planområde, daterad 
2014-05-12. 

JUSTERARE 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-28, § 81. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till 
detaljplan för Frösunda 3: l, Vi by förskola. 

2. Styrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med nonnalt 
p lanförfarande. 

3. Styrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Frösunda 3:l,Viby förskola 
bekostar kommunen. 

Beslutsexpediering 
Planchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2069 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2014/36 

Beslut om detaljplaneuppdrag för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 i 
Bålsta, Håbo kommun - Planbesked 

Sammanfattning 
I centrala Bålsta, no1T om Stockholmsvägen, äger 746 Entreprenad AB två 
angränsande fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. 746 Entreprenad AB 
har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om detaljplaneläggning 
av fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. På fastigheterna avses byggas 
ca 30 nya ungdomslägenheter. De avses uppföras i ett eller fler 
flerbostadshus i två/tre plan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 20 l O antagen av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04 och laga kraft 2010-07-28 ingår det 
aktuella mmådet i det centrala området av Bålsta tätort som är ett utpekat 
för bostäder och komplement service. 

Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta 
stationssamhälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-1 O och vars 
genomförande tid gått ut. Fastigheterna Bålsta l :35 och Bålsta l :36 är i 
byggnadsplanen Y2 planlagda för bostadsändamål (BFiv) som kan 
bebyggas med friliggande hus i en plan med möjlighet av vindinredning. A v 
tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel bebyggas 
samt får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad 
uppföras. 

Inom planområdet finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens 
förordnande enligt§ 113 byggnadslagen (BL). Området bedöms kunna 
detaljplaneläggas utan avvaktan på programmets färdigställande. 

Gällande byggnadsplanens bestämmelser räcker inte till med avseende på 
sökandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens 
önskemål att bygga nya ungdomsbostäder i centrala Bålsta är förenligt med 
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planavdelningens förslag till 
beslut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan och framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar 
fastigheterna Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 som båda ägs av 746 Entreprenad 
AB. Områdets areal är ca 4.000 m2

· 

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

Detaljplanen bekostar sökanden. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IL//Iffi!L 
Nr 2014.2070 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2014-06-11 

KS 2014/36 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 3:e kvartalet 2015. 
Detaljplanen kommer att hanteras enligt nya PBL (20 l 0:900). 

A v gift för detta beslut tas ut med 15 540 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

JUSTERARE 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad 2014-01-20. 

Uppdragsbeskrivning med karta över planområdet, daterad 2014-05-12. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-26, § 26. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. Styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till 
detaljplan för Bålsta l :35 och Bålsta l :36. 

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

3. Styrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36 
bekostas av sökanden. 

Beslutsexpediering 
Planchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2070 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2011/90 

Förtydligande av uppdrag - Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, 
Bålsta i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10, § 36 att ett detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum skulle tas fram. I samband med Miljö- och tekniknämndens 
förnyade behandling av ärendet 2010-12-07, § 106 framgår att "Det förslag 
som styrgruppen godkänner innebär att centrum. och Gröna Dalen delas upp 
i två separat programområden. Motiveringen är att Gröna Dalen har en 
annan problembild som behöver andra typer av utredningar är 
centrum.området.". Kommunstyrelsen beslutade således 2011-02-07, § 18 att 
uppdra till förvaltningen att upprätta detaljplaneprogram för Gröna Dalen, 
kompletterat med lämplig temainriktning. 

En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 2011, 
utredningen visade att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen 
bedömde därmed att riskerna med att bygga ut hela Gröna Dalen området är 
stora och föreslog istället huvudinriktningen park. Kommunstyrelsen 
beslutade 2012-03-05, § 31 att godkänna stadspark som huvudsaklig 
inriktning för detaljplaneprogrammet Gröna Dalen, i kombination med ny 
bebyggelse på utvalda delar. 

JUSTERARE 

Under våren 2012 genomfördes en medborgardialog i form av en enkät till 
kommunens invånare som fick besvara hur de ville använda en ny park i 
Gröna Dalen. Ca 50 person lämnade in sina synpunkter, ideer och visioner 
för ett framtida grönområde i Gröna Dalen. Några av de synpunkter som 
kom upp var plats för motion och rörelse i form av motionsspår, skid- och 
pulkabacke samt utomhusgym. Barnens behov framstods även som viktiga, 
många önskade en lekplats, utomhuspool och barnträdgård. Flera 
synpunkter handlade även om utsmyckning av parkmiljön såsom figurer, 
vattenpark, vattenkonst, broar, trevlig belysning, gång- och cykelvägar m.m. 
Mötesplatser för stanna upp, koppla av och umgås föreslogs även såsom 
cafe, picknick, utomhusscen och grillplats. 

Utöver medborgardialogen utfördes en del tekniska utredningar inom Gröna 
Dalen området under 2011-2012. Under år 2013 skedde inget större arbete 
med uppdraget då andra uppdrag prioriterade högre såsom K varter nr 3 och 
Bålsta centrum.. 

Sedan våren2014 har Plan- och utvecklingsavdelningen återigen startat upp 
arbeta med detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. För att förtydliga och 
strukturera uppdraget har en uppdragsbeskrivning tagits fi·am som redogör 
för projektets omfattning, organisation och intressenter, aktivitets- och 
tidplan, riskanalys samt budget och finansiering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2084 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS 2011/90 

Plan- och utvecklingsavdelning har studerat detaljplaneprogramgränsen för 
Gröna Dalen och föreslår en justering då ett utvidgat mmådet kommer att 
generera ytterligare positiva effekter för kommunen och dess invånare 
utifrån kriterier som direkt följer kommunens vision: 
- att skapa tillgänglighet för alla, nära till vatten och natur utmed Mälaren. 

Landområdet längst vattenlinjen vid Aronsborgsviken är idag ineffektivt 
utnyttjad och svårtillgänglig för allmänheten. 

Förslag till avgränsning alternativ l 
Alternativ ett är att programområdets gräns avslutas vid egenskapsgränsen 
för V (småbåtsvarv) i gällande detaljplan 246, Bista 4:27 m.fl. "Gyproc". 
Den kvarvarande småbåtshamnen blir mer effektiv på en mindre markyta, 
vilket ger upphov till utbyggnad och aktualisering av programuppdraget för 
Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken aktualiseras, KS 2008/70. 
Uppdraget är ett vilande uppdrag i prioriteringslistan. Detta för att täcka 
behovet av vinteruppläggningsplatser för båtklubbarna i kommunen. 

Den befintliga marinan moderniseras, utvecklas och det kan tillskapas nya 
båtplatser utifrån den efterfrågan som finns i kommunen. Marinan blir en ny 
destinationsnod för såväl kornmunens invånare som för besökare och skapar 
attraktion av egen kraft. Marinan inkluderar i förslaget även någon form av 
restaurang eller cafe verksamhet vilket också skapar mervärde för både 
platsen och kommunen. I förslaget rivs barriärer, och tillgänglighet skapas. 

Förslag till avgränsning alternativ 2 
Alternativ två är att programområdets gräns utvidgas ner till Gyprocs 
industriområde, enligt andrahandsupplåtelseavtalet Bista 4:27, som idag är 
delvis outnyttjad. Båtuppläggningsplatsen for Håbo båtsällskap koncentreras 
vid vattenlinjer vid Aransborgsviken med uppläggningsplatser utspridd på 
en stor yta. Alternativet innebär en kortsiktig lösning för båtklubben och 
löser inte kommunens problem gällande större samlat område för 
båtupp läggning. 

Plan- och utvecklingsavdelningen förslag till beslut är att godkänna 
uppdragsbeslaivning daterad 2014-05-12, som underlag till fortsatt 
detaljplaneprograrnarbete. 

Plan- och utvecklingsavdelningen förslag till beslut är att justera 
detaljplanepro gramgränsen för Gröna Dalen enligt alternativ l. Genom att 
öppna upp befintliga barriärer och skapa utrymme för bostäder, livsmiljöer 
och småskaliga verksamheter såväl offentliga som kommersiella längst 
Aronsborgsviken. Stora mervärden skapas för kommunen över både kort 
och lång sikt då tillgängligheten till naturen och vattnet ger medborgama 
ytterligare delaktighet i en del av kommunen som idag är relativt sluten och 
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okänd för allmänheten. Genom att integrera detta vattennära mmåde 
förstärks ledmotiven avseende sammankoppling av vatten och natur i den 
pågående utvecklingsprocessen av kommunen. 

Ett utökat programområde ger effekter i fonn av stölTe möjlighet för 
långsiktig ekonomisk planering för kommunen, vilket är vägledande i 
kommunens planeringsarbete. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i 
Håbo kommun, daterad 2014-05-12. 

Förslag till detaljplaneprogramgräns Gröna Dalen, daterad 2014-05-09. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-26, § 82. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkfuma uppdragsbeskrivning, daterad 2014-05-
12, Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, Bålsta i Håbo kommun. 

2. Styrelsen beslutar att ändra detaljplanepro gramgränsen för Gröna Dalen 
enligt alternativ l enligt kartbilaga Förslag till detaljplaneprogramgräns 
Gröna Dalen, daterad 2014-05-09. 

3. Styrelen beslutar att aktualisera vilande uppdrag om detaljplaneprogram 
för Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken, KS 2008/70. 

Beslutsexpediering 
Planchef 
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Beslut om remissförfarande- förslag till bostadsförsörjningsprogram 
för Håbo kommun 

Bakgrund 
Kommunen ska enligt lag (20 11:13 83) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Enligt lagen ska kommunens riktlinjer antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod och vid planeringen av 
bostadsförsörjningen samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, 
aktörer med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala 
organ tillfälle att yttra sig. 

Föreligger förvaltningens förslag till program. Förvaltningen föreslår att 
programförslaget redovisas för synpunkter enligt särskild förteckning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram. 

Sändlista för samrådsförfarande. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-26. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner att redovisat förslag till bostadsförsörjnings
program sänds ut på remiss till redovisade instanser enligt särskild 
förteckning. 

2. Styrelsen förklarar beslutat som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Planerare - kommunstyrelsens förvaltning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l f/J ~[l 
Nr 2014.2031 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-11 

KS2011/15 

Beslut om ny arbetsordning för Håbo kommuns ungdomsråd 

Sammanfattning 
En1igt tidigare arbetsordning antogs medlemmarna i rådet efter beslut i 
Kommunstyrelsen. Detta medforde en rad fyllnadsval som 
kommunstyrelsen hade att ta ställning till. För att underlätta inval och bättre 
anpassa arbetsordningen efter hur ungdomsrådet utvecklats fareslår 
Ungdomsrådet att arbetsordningen skrivs om gällande dels att: 

• ungdomsrådet sj älv kan fastställa ungdomsrådets ledamöter 
utifrån de nomineringar som inkommit, utifrån den 
mandatfordelning kommunstyrelsen fastställt 

• att ersättning för heldagssamanträden tas bort 

• att rådet utöver politiskt obundet organ även är religiöst obundet 

• att rådet ges möjlighet att sammanträda 5 gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Ungdomsrådets mi1111esanteckningar från 2014-02-27 

Ungdomsrådets mil111esanteckningar från 2014-03-31 

Arbetsordning for ungdomsrådet 2014-04-16, ks hidnr 2014.1357. 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-05-26, § 83. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ordforanden yrkar att fareslagen arbetsordning kompleras med foljande: 
"Extra sammanträde skall hållas om rådets ordforande eller mer än hälften 
av rådets ledamöter begär det." 

Omröstning 
Ordforande ställer arbetsutskottets forslag till beslut under proposition och 
f11111er att styrelsen beslutar i en1ighet med detta. Därefter prövas redovisat 
tillägg i reglementet och ordforande finner att styrelsen biträder detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar anta nytt forslag till arbetsordning för Håbo kommuns 
Ungdomsråd, tillsammas med det vid dagens sammanträde beslutade 
tillägget. Den beslutade arbetsordningen återf11111s i följande dokument, 
ks hidnr 2014.2074. 
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Förslag om inrättande av näringslivsråd 

Sammanfattning 
Enligt antaget reglemente så ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion 
att utveckla, samordna och följa upp kommunens övergripande 
näringslivsfrågor. 

För att formalisera och effektivisera detta arbete föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att det under kommande mandatperiod inrättas ett näringslivsråd 
under kommunstyrelsen. 

Förvaltningen bifogar förslag på reglemente. 

Beslutsunderlag 

- Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-26, § 77. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

JUSTERARE 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att inrätta ett Näringslivsråd i Håbo kommun från 
och med l januari 2015. 

2. Fulhnäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för 
Näringslivsrådet, 2014-05-12, ks hidnr 2014.1633. 
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Beslut om yttrande över remiss av förslag till beslut om utvidgat 
strandskydd från Länsstyrelsen i Uppsala län 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Uppsala län har inkommit med remiss av förslag till beslut 
om utvidgat strandskydd i Håbo kommun. Håbo kmmnun ges möjlighet att 
yttra sig över förslaget till beslut och ska ha inkommit till Länsstyrelsen 
senast den 15 juni 2014. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen ska om det är motiverat utifrån strandskyddets syften besluta 
om att utvidga strandskyddet till högst300meter från strandlinjen på land 
ochfeller i vatten. 1994 beslutade Länsstyrelsen att utvidga strandskyddet 
för Mälaren till300meter på land och i vatten. 

Den l juli 2009 började nya bestämmelser om strandskydd att gälla. I 
övergångsbestämmelserna till miljöbalken anges att strandskydd gäller den 
31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om 
utvidgningen har beslutats med stöd av 7 kap 14 §.Äldre beslut om utvidgat 
strandskydd upphör därför att gälla l januari 2015 om inte länsstyrelsen 
fattar nya beslut om i vilka områden som strandskyddet ska vara utvidgat. 

I kommunens yttrande redovisas förslag till justeringar av länsstyrelsens 
bedömning av behovet av strandskydd. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till yttrande, 2014-06-11. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att till Länsstyrelsen i Uppsala län, avge yttrande 
remiss av om utvidgat strandskydd. Yttrandet är daterat 2014-06-11. 

Beslutsexpediering 
Planerare kommunstyrelsens förvaltning 
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Arsredovisning 2013 - för Samordningsförbundet i Uppsala län 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

F öreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2013. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen, med undantag för vad som angivits 
här ovan, har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda 
enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning." 

Noteras att revisionsberättelsen anger följande under stycket "Grund för 
uttalande med avvikande mening": 

"Som fi.·amgår av förvaltningsberättelsen misstänks att  
 begärt ut ersättningar 

på felaktiga grunder. En särskild granskning har genomförts. En juridik 
process har inletts, vilken även innefattar eventuellt felaktiga ersättningar 
från tidigare år. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket "Grund för uttalande 
med avvikande mening" avstyrker vi ansvarsfrihet för  

 för verksamhetsåret 2013. Vi 
tillstyrker att styrelsens övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsår 2013." 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige för Håbo kommuns del dels 
godkänner samordningsförbundets årsredovisning för 2013 samt dels 
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under året 2013, med 
undantag för  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2013. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-26, § 84. 
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Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kmmnunfullmäktiges beslut 

JUSTERARE 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del, dels godkänna 
förbudets årsredovisning för år 2013 och dels bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten under år 2013, undantaget  
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