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Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 103 

Märit Olofsson-Nääs, projektledare, § 111 

Maria Ekberg, samhällsplanerare, §§ 116-117 

Marie Petterson, samhällsplanerare § 111, §§ 116-117, 

Emma Sandelin, pJanarkitekt, § 111, §§ 116-117, 

Ridcard Westning, räddningschef ,§§ 107-110 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Fred Rydberg och Christian Nordberg 

2014-09-08, Kommunhuset, Bålsta 

§§ 102-123 
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Anslag/Bevis 
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Satrunanträdesdatum: 
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anslags uppsättande: 
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för protokollet: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-09-01 

2014-09-09 

Närarlciv, Håbo kommun 

Datum får 
anslags nedtagande: 
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HÅBO 
KOMM UN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 11 1 

§ 112 

§ 113 

§ I 14 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

JUSTERARE 

Godkännande av dagordningen 

Informationer 

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av inkomna handlingar 

Aktuel1a protokoll 

Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för RäddningstjänstenEnköping- Håbo 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Enköping-Håbo 

Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Förslag till reglemente för revisioner i Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Förslag dels om markköp inom området för Detaljplan l, resecenttum och stationsområ
det samt dels genomförande av markanvisningstävling 

Förslag om justering av delegationsordning får kommunstyrelsen 

Förslag omjustering av riktlinjer får upphandling i Håbo kormmm 

Finansiering av nya lokaler på Landstingshuse t, år 20 14 

Investeringsmedel till VA-avdelningen får exploatering tätoti 

Förslag till miljöstrategi får Håbo kommun 

Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Integrations- och flyktingspolitiskt program 

Motion angående ett finskspråkigt äldreboende, Kristdemokraterna 

Rapport kvartal l, om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och enligt 4 kap. l § 
SoL 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

V A-verksamhetsområde får fastigheter på Katrinedalsvägen 

Förslag om dagvattenpolicy får Håbo kormnun 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 102 

Godkännande av dagordningen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 

l. styrelsens beslutar att godkänna utsänd dagordning for dagens samman
träde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2658 



o 

HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 103 

Informationer 

Sammanfattning 
Kommundirektören 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 

Kommundirektören informerar om att Håbo kommun ombetts av regionför
bundet att deltaga ett Vinnovafmansierat forskningsprojekt tillsanm1ans med 
Knivsta och Tierps kommuner. Projektet ska behandla e-dialog i planpro
cesser och annan medborgardialog inom stadsbyggnadsområdet Kommun
direktören informerar även om att kommunstyrelsen från och med 2015, en
ligt fullmäktiges beslut, ansvarar för kommunens tekniska verksamhet. Det 
innebär att kommunstyrelsen kommer att fastställa en detaljbudget som in
lduderar de tområden som idag hanteras av miljö-och telmiknämnden. 

Utvecklingschefen 
Utvecklingschefen redovisar att en ytterligare kontakt har tagits med repre
sentanter får Svensk Infrastrutur (SI), som tidigare nekats grävningstillstånd 
för etablerandet av ett fibemät i Bålsta. För närvarande diskuteras möjlig
hetema att bevilja ett markavtal för Sl, bland annat villkorat med att till
tänkta markarbeten sker etappvis och efter kommunens godkännande. 

Ekonomichefen 
Ekonomichefen infmmerar om skatteprognosen för 2014 och 2015, samt att 
arbetet med delårsbokslutet pågår. 

Kommunsekreteraren 
Kommunsekreteraren infom1erar om hanteringen av valet till riksdag, lands
ting och kommun. 

Beslut 

l. styrelsen beslutar att notera informationen. 

EXPEDIERAD SIGNA TIJR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2659 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 104 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

KS 2014/11 

Följande beslut for perioden 2014-05-28-2014-08-19, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-05-28-2014-08-13. 
• Miljö- och teknikforvaltningen, 2014-06-25-2014-07-09. 
• Skolforvaltningen, perioden 20 14-06-04 - 2014-08-18. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-06-03-2014-08-18. 
• Barn- och utbildningsforvaltningen, perioden 2014-06-09 - 2014-08-14. 

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

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pänn som finns med vid 
sammanträdet, forutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos upp
handlingsavdelningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ I l/r 1111 
Nr 2014.2660 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 105 

Redovisning av inkomna handlingar 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/10 

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

Beslutsunderlag 
- Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-08-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.2661 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 106 

Aktuella protokoll 

Sammanfattning 

KS 2013/13 

Föreligger protokoll från det kommunala pensionärsrådets sammanträde 
2014-05-21 

Beslut 

l. styrelsens beslutar att notera protokollet for kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

t/1 1 #r l if' 
Nr 2014.2662 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 107 KS 2013/154 

Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för Rädd
ningstjänsten Enköping - Håbo 

Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett kom
munalforbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande forhundsordning justerades senast genom beslut av kommun
fullmäktige 20 11-02-28, § Il. Vid samma tillfåll e beslöt fullmäktige att 
uppdra till forbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt tmder innevarande 
mandatperiod, utvärdera fårbtmdsordningen. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 3 83 5-12 fastslagit att fullmäktige 
respektive medlemskommun i ett kommunalfårhund måste fastslå sådana 
taxor som får förbundsverksamhet som gnmdas på bemyndiganden i lag el
ler fårordning. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det dock 
möjligt får fullmäktige i respektive medlemskommun att via beslut delegera 
till fårbundets direktion att besluta om de årliga indexuppräkningarna av 
taxoma. 

Föreligger räddningstjänstens fors lag till ny forbtmdsordning, myndighets
taxa, sotningstaxa och taxa for brandslcyddskonh·oll. 

Beslutsunderlag 

Förslag om ny forhundsordning får Räddningstjänsten Enköping-Håbo
daterad 2014-07-24 

Förslag till myndighetstaxa for Räddningstjänsten Enköping-Håbo - da
terad 2014-07-24 

Förslag om taxa for brandskyddskonh-oU får Håbo kommun- daterad 
2014-07-24 

Förslag om sotningstaxa for Håbo kommun - daterad 2014-07-24 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens forslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av Rickard Westning, räddningschef i Räddningstjänst En
köping-Håbo. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkä1ma fåreslagen 
förbundsordning for Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

Oi l #i l f;d 
Nr 2014.2631 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2013/154 

2. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkätma fareslagen 
myndighetshetstaxa. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna fareslagen sotningstaxa for Håbo 
kommuns. 

4. Fullmäktige beslutar att godkänna fareslagen taxa for brandskyddskon
troll for Håbo kommw1. 

5. Fullmäktige beslutar att delegera till forhundsdirektionen for Räddnings
tjänsten Enköping-Håbo att besluta som framtid indexuppräkningar av 
samtliga taxor. 

Bes l utsexped i er i ng 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Enköpings kommlm 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14 .2631 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/117 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Räddnings
tjänsten Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till reglemente för forhundsdirektionens för Räddnings
tjänsten Enköping-Håho. 

A v det förslagna reglementet framgår att direktionens roll är att vara beslu
tande församling och samtidigt ha hand om verkställande och förvaltande 
angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara for de uppgifter 
och ansvarsområden som fastlagts enligt fårhundsordningen och ägardirek
tiv. 

Inom detta ansvarsonn·åde ingår att direktionen: 

• Är personalpolitiskt organ med ansvar for förbundets lönepoli
tik. 

• Är arkivmyndighet 

• Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen. 

• Tillsätter skorstensfejarmästare. 

• Fastställer taxor for förbundet. 

• Beslutar om indexuppräkning av myndighetstaxor inklusive sot
ningstaxor. 

• Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt 
samordnas med medlemmamas egen upphandling. 

Vidare ska direktionen uppmärksamt folja de frågor som kan inverka på 
fårbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt 
ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppfåljningsfrågor. 

Reglementet ska fastslås av kommunfullmäktige i båda medlemskommu
nerna. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för räddningstjänsten 
Enköping-Håbo - daterat 2014-07-23. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-24. 

JUSTERARE ~ 

01 1#1 l Hi 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2632 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 108 KS 2014/117 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av Riclcard Westning, räddningschef på Räddningstjänsten 
Enlcöping-Håbo. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa reglementet får 
förbundsdirektionen för räddningstjänsten Enlcöping-Håbo. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo 
Enlcöpings kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2632 
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KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/116 

Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Enligt § 3 i den förslagna förbundsordningen för kommunalförbundet Rädd
ningstjänsten Enk:öping-Håbo ska förbundets ändamål beskrivas nännare i 
ett ägardirektiv som ska fastställas för valje mandatpe1iod genom samstäm
miga beslut i medlemmarnas kommunfullmäktige. 

Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut av vmje medlem. 

Föreligger förbundets förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enkö
ping-Håbo. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo - daterat 
2014-07-23. 

Tjänstesklivelse 2014-07-24. 

Arbetsutskottets bes l ut 2014-08-19, § 

Arbetsutskottet tillstryker förvaltningens förslag 

Kommtmstyrelsens behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av Rickard Westning, räddningschef på räddningstjänsten 
Enköping-Håbo. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa ägardirektivet 
för Räddningstjänsten Enköping-Håbo för mandatperioden2010-2014. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten Enköping-H åbo 
Enköpings kmmnun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2633 
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Kommunstyrelsen 

KS § 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/118 

Förslag om reglemente för revisionen i Räddningstjänsten- En
köping Håbo 

Sammanfattning 
En1igt § 5 i den fårslagna förbundsordningen får kommunalfårbm1det Rädd
nings~änsten Enköping-Håbo ska fårbundets medlemmar fastställa ett reg
lemente får fårbundets revision. 

Föreligger fårbundets fårslag till reglemente får revisionen i Räddnings
tjänsten Enköping-Håbo. 

Beslutsunderlag 

Förslag om reglemente för revisionen i Räddningstjänsten Enköping
Håbo- daterad 2014-07-29. 

Tjänstesluivelse 2014-08-05. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens forslag 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av RickaTd Westning, räddningchef på Räddnings~änsten 
En köping-Håbo. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l . Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del anta reglemente får re
visionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Beslutsexpediering 
Enköpings kommun 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2634 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS2014/119 

Förslag dels om markköp inom området för Detaljplan 1, rese
centrum och stationsområdet samt dels genomförande av mar
kanvisningstävling 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet får Bålsta centrum 2012-11-
26 § 189. I samband med godkännande av planprogrammet gavs uppdrag åt 
fcirvaltningen att ta fram fårslag till detaljplan l , Resecentrum och stations
området, Bålsta centmm 2012-11-26, § 194. 

Ett ide- och gestaltningsprogram får planprogramområdet Bålsta centmm 
har tagits fram under perioden maj 2013- april 2014. Ide- och gestaltnings
programmet godkändes av kommunstyrelsen 2014-05-19 § 73. I arbetet med 
ide- och gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. 

Som en fciljd av detta beslutades om kmrigerat detaljplaneområde får De
taljplan l , Resecentmm och stationsonu·ådet, Bålsta centrum 2014-05-19 § 
74. 

Plan- & utvecklingsavdelningen fareslår därfår kommunstyrelsen att uppdra 
till fcirvaltningen att bjuda in exploatörer till markanvisningstävling inom 
området får Detaljplan l , Resecentmm och stationsområdet, Bålsta cenh1.nn 
(etapp 1). 

Kommunstyrelsen utser den eller de vitmande exploatörerna och uppdrar till 
fcirvaltningen att arbeta fram ett fårslag på markanvisningsavtal med dessa. 

Arbetet med detaljplanen avses starta då beslut om avtal om markanvisning 
inom området har tecknats med exploatörer. Detta får att kommunen och 
exploatörer gemensamt utvecldar området på ett hållbart sätt (ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt). 

Håbo kommun äger delar av det aktuella området. Andra delar av området 
ägs av Håbo Marknads AB. Detaljplanen får området är fastställd. Infår ex
ploateringen av området med planerad nyproduktion av bland annat ett rese
centrum, fareslår plan och utvecldingsavdelningen att kommunen övertar 
den mark som Håbo Marknads AB äger. Detta får att göra den planerade 
exploateringen av området mer hanterbar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2635 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 111 KS 2014/119 

Plan- och utveckligsavdelningen förslår även att en markanvisningstävling 
for området genomförs mot bakg:t1.md av det av kommunstyrelsen godkända 
ide- och gestaJtningsprogrammet för området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse om markanvisningstävling, daterad 2014-07-30. 

- Arbetsutskottets bes] ut, 20 14-08-19, § 91 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av projektledare Mä1it Olofsson-Nääs. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen förslår att kommtmen ska forvärva den del av mmådet som ägs 
av Håbo Marknads AB. 

2. styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att redovisa ett 
komplett förslag till förvärv av den del av området som ägs av Håbo 
Marknads AB. 

3. styrelsen uppdrar till plan- och utvecklingsavdelningen att inbjuda ex
ploatörer till markanvisningstävling inom området för Detaljplan l, Re
secentrum och stationsområdet, Bålsta centrum. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen- projektledare 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2013/130 

Förslag om justering av delegationsordning för kommunstyrel
sen, att gälla från och med 2014-07-01 och tillsvidare 

Sammanfattning 
Ny lag från l juli 2014 höjer beloppsgränserna for direktupphandling i Sve
nge 

F ör upphandling enligt lagen (2007: 1 091) om offentlig upphandling (LOU) 
höjs gränsvärdet till28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket 
innebär att man kan direktupphandla varor, tjänster och byggentreprenader 
till ett värde av 505 800 laonor. 

För upphandling enligt lagen (2007: l 092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) höjs värdet till26 procent 
av tröskelvärdet for varor och ~änster, vilket innebär att man kan direktupp
handla varor och tjänster och byggentreprenader till ett värde av 939 342 
laonor. 

Det införs även en dokumentationsplikt med innebörd att upphandlande 
myndigheterna ska anteckna skälen for sina beslut och annat av betydelse 
vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger l 00 000 kronor 

Mot bakgrund av detta så måste kommunstyrelsens delegationsordning upp
dateras. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett nytt forslag till 
delegationsordning. 

I förvaltningens forslag så delegeras rätten att fatta beslut om direktupp
handling från l 00 000 la upp till den nya direktupphandlingsgränsen till 
budgetsansvariga på kommunstyrelsens förvaltning. Delegationen till en
hetschefer om att besluta om upphandlingar till ett värde av 15 prisbas
belopp tas bort, eftersom förvaltningen gör bedömningen att den inte längre 
behövs. I övrigt föreslår förvalhlingen en höjning av beslutanderätten for 
avdelningschef, upphandlingschef och IT -chef till samma ni v å som kom
mundirektör. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning for kommunstyrelsen daterad 2014-07-28 

- Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 92 
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Arbetsutskottet tillstyrker fårvattningens fårslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. s tyrelsen beslutar att fastställa ny delegationsordning får kommunstyrel
sen, daterad 2014-07-28 och reviderad av arbetsutskottet 2014-08-19 av
seende delegationsfårslagets punkt 5.1 (högst 200 prisbasbelopp ), att 
gälla från och med 2 O 14-10-0 l och tills vi dare. 

2. Styrelsen upphäver därmed tidigare beslutad delegationsordning, beslu
tad 2013-11-25, § 190 från och med 2014-09-30. 

Beslutsexpediering 
Upphandlingschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2636 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2013/132 

Förslag om justering av riktlinjer för upphandling 

Sammanfattning 
Den 5 juni beslutade riksdagen att anta nya regler får direktupphandling 
(SFS 2014:474, 2014:475). Innebörden av detta beslut är, fårutom höjning
arna av direktupphandlingsgränsema i LOU och LUF, att det införs krav på 
att upphandlande myndigheter ska besluta om riktlinjer får användning av 
direktupphandling. Det införs även en dokumentationsplikt med innebörd att 
de upphandlande myndigheterna/enheterna ska anteckna skälen får sina be
slut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde 
överstiger l 00 000 laonor. 

Vad som ska finnas med i de obligatoriska riktlinjerna anges inte i lagtexten. 
I propositionen sägs att dessa kan omfatta annonseringsregler. Riktlinjerna 
kan till exempel behandla frågor om vem på den upphandlande myndigheten 
eller enheten som har behörighet att genomfåra direktupphandlingar. Enligt 
propositionen bör de också ta upp på vilka grunder som bedömningen om 
ett kontrakt kan ha ett gränsöverskridande intresse ska göras, och hur myn
digheten ska agera får att tillgodose laaven på att de grundläggande princi
pema är uppfyllda i sådana fall. Andra moment som kan ingå är att visa på 
hur en lämplig strategi får direktupphandlingar kan utformas, jävsfrågor, 
korruption m.m. 

Fullmäktige beslutade 2013-1 2-16, § 102 att anta både upphandlingspolicy 
och rilctlinjer får upphandling i Håbo kommun. I samma beslut uppdrog 
fullmäktige till kommunstyrelsen att besluta om framtida fårändringar i rikt
lirtiema. 

Kommunstyrelsens fårvaltning har justerat 1iktlinjema utifrån den nya lag
stiftningen. Förändringarna är endast av redaktionell karaktär med avseende 
på innehållet i den nya lagstiftningen. 

Förvaltningen fareslår att kommunstyrelsens beslutar att anta de justerade 
1iktlinjema. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för upphandling, daterade 2014-07-28. 

Tjänsteslaivelse 2014-07-28. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 93 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens fårslag. 
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l. styrelsen beslutar att anta de j usterade riktlinjerna for upphandling att 
gälla från och med 2014-10-0 l . 

Beslutsexpediering 
Upphandlingschef 
Intranät och hemsida-uppdaterade riktlinjer 
Samtliga nämnder 
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Investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har i en slaivelse begärt att kommunfullmäktige 
beslutar om att tillfora nämnden l O 15 tlu i investeringsanslag. Anledning 
till detta är dels att nämnden haft kostnader om 595 tlu for komplettering av 
inredning/kontorsmöbler for nya lokaler på Landstingshuset Vidare begär 
nämnden att förvaltningen tillfors ytterligare 420 th får att höja säkerhets
nivå på Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att tillfora miljö
och tekniknämnden 595 th. 

Vidare föreslår förvaltningen att miljö- och teknikförvaltning i samråd med 
kommunens säkerhetsansvmig specificerar, vilka åtgärder som behöver vid
tas for att säha upp Landstingshuset till sarmna nivå som kommunhuset och 
att en kostnadskalkyl presenteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 
Tjänsteskrivelse 20 14-08-04. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 94 
Miljö- och tekniknämndens beslut, 2014-08-25, § 81 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Vid lcornrnunstyrelsens behandling av ärendet har miljö- och tekniknämnden 
via beslut 2014-08-25, § 81, specificerat kostnaderna for de säkerhetshö
jande åtgärderna till 160 tlcr. 

På sammanträdet förtydligar ekonomichefen att kostnader for säkerhetshö
jande åtgärder inte är betrakta som investeringskostnader utan ska belasta 
driftsbudgeten. Medel till detta kan tas från kommunstyrelsens konto får 
ofördelade medel. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att tillfåra miljö- och telmiknämnden 160 tkr får sä
kerhetshöjande åtgärder i landstingshuset kostnaden får fi:ån kontot får 
kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Fullmäktiges beslut: 

JUSTERARE ~ 
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l . Fullmäktige beslutar att tillföra miljö- och tekni1rnämnden ett tilläggs
anslag om 595 tkr för investeringarna på Landstingshuset 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden 
säkerhetssamordnare 
Ekonomichef 
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Förslag om investeringsmedel till VA~avdelning för exploatering 
tätort 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har i en skrivelse till kommunfullmäktige begärt 
att få tillskott om 3,0 mkr i investelingsanslag. Anledningen till detta är dels 
att flera nyanslutningar kommer att göras dels har ett antal anslutningar 
gjorts på Västerskogsindustliområde. Vidareanfår nämnden att i vissa fall 
behövs projektering, geoteknisk undersölening och grundvattenmätning vil
ket medfår ökande kostnader. Vad gäller Va-verket fmansieras nyanslut
ningar med anslutningsavgifter från bmkama. I nämnden skrivelse framgår 
det inte hur stor andel finansiering som Va-avdelningen saknar täclcning får. 

Kommunstyrelsens fårvaltning fareslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
begära kompletterande underlag av nämnden där det framgår hur stor andel 
av 3,0 mkr som kommer att kunna finansieras med anslutningsavgifterna 
och hur stor andel som va-avdelningen saknar täckning får. Detta får att 
kornmunstyrelsen ska kunna göra bedömning om nyupplåning behöver gö
ras under året. 

Vidare fareslår kommunstyrelsens fårvaltning att nämnden :far redogöra får 
kommunstyrelsen om omprioritering kan göras av nämndens totala investe
ringsanslag får att fmansiera Va-verkets investering, detta med anledning på 
att leonummen ska undvika att låna upp ytterligare medel under år 2014. 

Miljö- och tekniknämnden har i beslut 2014-08-25, § 80, påtalat att de upp
komna kostnaderna kan hanteras genom omprioritering inom nämndens nu
varande investeringsbudget 

Beslutsunderlag 

Sanunanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 

Tj änstesla-ivelse 2014-08-04. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 95 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-08-25, § 80 

Kommunstyrelens behandling av ärendet: 

Vid kommunstyrelsens sammanträde har fi.·ågan om investeringsmedel till 
VA-avdelningen för exploatering i tätort behandlats av miljö- och teknik
nämnden. Miljö- och tekniknämnden konstaterar i beslut 2014-08-25, § 80, 
att nämnden har möjlighet att hantera de uppkomna investeringskostnaderna 
genom omprioliteringar inom nämndens nuvarande investeringsbudget 
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Kommunstyrelens ordförande konstaterar mot bakgrund av detta att inga 
behov av tillskott i investeringsmedel för exploatering av tätort existerar i 
dagsläget, samt att en eventuell omprioritering av investeringsbudgeten 
inom VA-mmådet är en fråga ska hanteras av miljö- och telmilmämnden. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsens beslutar att överlämna frågan till miljö- och teknik
nämnden, för beslut om omprimitering av investeringsbudgeten för VA
området. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknilmämnden 
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Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 att upprätta ett förslag till 
miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 över uppdraget 
och plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat ett koncist förslag på 
miljöstrategi för Håbo kommun. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att 
möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Syftet 
med miljöstrategin är att gynna och förstärka den ekologiskt hållbara ut
vecklingen av Håbo kommun. 

I Vårt Håbo 2030 beskrivs kommunens tillväxt som ekonomiskt och ekolo
giskt hållbar samt i balans med miljö och klimat. Med kommunens vision 
och övergripande mål som utgångspunkt för miljöstrategin ämnar strategin 
att ge kommunens bolag och förvaltningar vägledning i deras miljöarbete. 
Detta ska i sin tur speglas i nämndernas mål och verksamhetsplanering. 

Miljöstrategin beskriver de tre prioriterade imiktningama; fossilbränsl~fri 

kommun, giftfi'i och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald 
och anger konkreta åtgärder för hur varje mål ska nås. I förslaget tillmiljö
strategin går energieffektiviseringsstrategin in under fossilbränslefri kom
mun. 

Håbo kommun ska minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa 
ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli 
enfossilbränslefri kommun till år 2050. 

Håbo kommun ska minska den totala energianvändningen genom att stoppa 
ökningen av ämnen från samhällets produktion till naturen samt minska 
utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, mark och vat
ten och därigenom bli en giftji-i och resurseffektiv kommun. 

Håbo kommun ska sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att värna 
om de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller människan, bevara na
turområden och den biologiska mångfalden. 

För varje inriktning anges vmi Håbo komnmn befinner sig idag inom områ
det samt vart Håbo kommun ska befinna sig år 2030. Miljöstrategins avslu
tande kapitel redogör för nämnders och förvaltningars ansvars- och åtgärds
områden samt hur uppföljning ska ske. 
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Sändlista för samråd 

Internt 

Miljö- och tekniknämnden 
skolnämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tillståndsnämnden 
Överfö1myndarnämnden 
Avdelningen för kultur och livsmiljö 
Ekonomiavdelningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

Beslutsunderlag 

Förslag till miljöstrategi, KS 2014.2117. 

T j änstesloi velse 2014-07-07. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08- 19, § 96 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av samhällsplanerare Maria Ekberg. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att remittera ärendet till samtliga nämnder och kom
munala bolag för yttrande. Respektive nämnds eller bolags yttrande ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2014-11-15. 

Bes l utsexped i er i ng 
Enligt sändlista. 
Plan- och utvecklingsavdelningen- samhällsplanerare 
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Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Miljö- och telmikförvaltningen fick 2010-06-03 att upprätta ett fårslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 
2013/2014 över uppdraget och plan- och utvecklingsavdelningen har upprät
tat ett koncist fårslag på miljöstrategi får Håbo kotmnun. 

Energieffektivisering är ett av de tre prioriterade områden i miljöstrategin. 
För att underlätta arbetet med energieffektivisering faller det sig naturligt att 
låta forslaget till energieffektiviseringsstrategin gå in i fårslaget till miljö
strategin. Varje nämnd skall i sina verksamhetsplaner ta hänsyn till miljö
strategin och således energieffektiviseringsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Förslag till miljöstrategi får Håbo kommun, KS 2014.2117. 

Tjänsteslaivelse 2014-07-07 
Arbetsutskottet beslut 2014-08-19, § 97 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av samhällsplanerare Maria Ekberg. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att uppdraget om framtagande av en strategi for ener
gieffektivisering och handlingsplan, KS 2010/41, avbryts och slås 
samman med uppdraget att arbeta fram ett forslag till miljöstrategi 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
HåbohusAB 
Håbo Marimads AB 
Plan- och utvecldingsavdelningen- samhällsplanerare 
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Förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 90, att inrätta en tillfållig be
redning med uppdrag att redovisa fårslag dels till ett integrationspolitiskt 
program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-06, § 72 att remittera 
beredningens fårslag till samtliga nämnder får yttrande. 

Yttrande har inkommit från Skolnämnden, Tillståndsnämnden och Social
nämnden. 

A v Tillståndsnämndens yttrande framgår att nänmden tillstyrker beredning
ens förslag, dock anser nämnden att den bör undantas från att upprätta årliga 
planer med mål och åtgärder får hur arbetet med integrationspolitiska frågor 
bör ske. 

A v Socialnämndens yttrande framgår att nämnden anser att programmet är 
ett bra övergripande program som fokuserar på de livsområden som är vik
tiga får en person som är nyanländ i Sverige. Socialnämnden fareslår att 
fullmäktige ska godkänna fårslaget 

A v skolnämndens yttrande framgår att nämnden anser får att programmets 
övergripande mål om samverkan ska nås bör det finnas en genomgående 
samsyn även i implementeringsprocessen. I programmet föreslås att vatje 
enskild styrelse och nämnd ska få till uppdrag att upprätta enskilda planer 
och mål. På detta sätt överlämnas ansvaret till varje enskild förvaltning och 
nämnd att själva göra en problemformulering av vilka åtgärder som behövs 
får att skapa fårbättringar inom sitt verksamhetsområde utifrån sina resmser 
och ambitionsnivå. 

Nämnden anser att en mer allomfattande genomlysning bör göras utifrån 
Håbo kommuns fårutsäth1ingar till mottagande och behov av samordning. 
Då skapas en större klarhet hur mål ska integreras i kommunens styrnings
och ledningsprocess. 

Förvaltningens beredning 
Det fårslag till program som beredningen har arbetat fram identifierar vik
tiga områden för en framgångsrik integration av invandrare och nyanlända. 
Dock så anser kommunstyrelsens förvaltning att både de identifierade om
rådena i programmet, såväl som programmet i sin helhet, beskrivs i övergi·i
pande och generella ordalag. 
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Kommunstyrelsens förvaltning anser därfor att det är svårt att med pro
grammet som utgångspunkt definiera vad som bör uträttas och genomforas 
inom de olika kommunala verksamhetsområdena, vilket innebär att det blir 
problematiskt for enskilda nämnder att fatta beslut om konkreta mål och åt
gärder. Speciellt eftersom mycket av det som programmet nämner, till ex
empel gällande modersmålsundervisning, är redan ålagt kommunen via lag
stiftning. Det innebär även att det utifrån programmet blir svårt for kom
munstyrelsen att folja upp och utvärdera enskilda nämnders eventuella mål 
och åtaganden. 

Kommunstyrelsens forvaltning anser därfor programmet bör kompletteras 
med ytterligare information om hur de tilltänkta handlingsplanerna ska ut
formas. 

Kommunstyrelsens forvaltning kan även konstatera att det i programmet fo
reslås att kommunstyrelen ska ansvara for både samordning och uppfoljning 
av programmets intentioner. Kommunfullmäktige har beslutat att via regle
mente delegera till socialnämnden att leda och ansvara for arbetet inom både 
flyktingmottagandet och åtgärder for arbetslösa. På grund av detta återfinns 
även kommunens samlade kompetens inom integrations- och flyktingpoli
tiska frågor på socialforvaltningen. Ett sådant forfarande skulle därfOr inte 
vara forenligt med gällande reglementen. Gällande uppfoljning så fareslår 
kommunstyrelsens forvaltning att detta hanteras i samband med årsredovis
mng. 

Kommunstyrelsens forvaltning anser att socialnämnden är bäst lämpad att 
samordna arbetet med programmet samt att tillhandahålla tjänstemannastöd 
till samtliga förvaltningar och nämnder i arbetet med framtagandet av mål 
och åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens forvaltning få reslår därfOr att punk
ten ansvarsfOrdelning ges foljande lydelse: 

"Integrations- och flyktingpolitiska programmet for Håbo kommun fastställs 
av Kommunfullmäktige. Socialnämnden har samordningsansvaret for att 
driva på arbetet med att genomfora programmets intentioner. Varje styrelse 
och nämnd har att vatje nämnd och styrelse har till uppgift att genomföra 
programmets intentioner inom ramen för den ordinarie verksamhetsplane
ringen, med tjänstemannastöd från socialförvaltJiingen. Samtliga förvalt
ningar och bolag ska bedriva både ett internt arbete i forhållande till sina 
medarbetare och ett extemt arbete i forhållande till Håbo kommuns invå
nare. I Håbo kommun ska vatje nämnd och styrelse årligen upprätta en plan 
for hur man ska arbeta for ökad integration." 

Gällande frågan om kommunikation så anser kommunstyrelsens forvaltning 
inte att en separat kommunikationsplan kopplat till programmet bör upprät-
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tas. Kommunikationsplaneringen bör istället ske i samband med upprättan
det av respektive nämnds verksamhetsplanering och de aktiviteter som åter
finns där. Därfor föreslår kommunstyrelsens fårvaltning att det sista och av
slutande stycket under rubtiken kommunikation styrks. 

Kommunstyrelsens fårvattning anser även att socialnämnden bör uppdras att 
till kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsp1anema ska utformas. 

Beslutsunderlag 
Integrations- och flyktingpolitiskt program. 

skolnämndens beslut 2014-06-16, §53. 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, §52. 

Socialnämndens beslut 2014-06- 10, § 85. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-29. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 98 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar anta förvaltningens forslag till ändringar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar anta integrations- och flyktingpolitiskt program 
komplett med kommunstyrelsens fårestagna ändringar. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att till kommunsty
relsen komplettera programmet med infmmation om hur handlingspla
nema ska utformas. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2642 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/44 

Redovisning av beredd motion med förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Håbo kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
större antal medborgare med finsk anknytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av kommunal service, kommunicera på sitt modersmål 
finska. 

Motionären föreslår; 

• att det införs en finskspråkig avdelning på ett äldreboende 

• att om det inte finns underlag får en hel avdelning att det finns finsk
språkig personal att tillgå på en avdelning under merparten av dyg
net. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24, § 125, ärendet till kornmun
styrelsen får utredning. Genom remiss uppdrogs socialnämnden att utreda 
ärendet. Av socialnämndens yttrade framgårbland annat följande: 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på kommunens äldreboenden. 

I dagsläget finns det inte en egen avdelning får finsktalande äldre. Men på 
vmje äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardags:finska. Vid nyrekryteringar fårsöker för
valtningen alltid medvetet öka andelen fmsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kornmer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning får finsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning får demens
sjuka eller får personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utfårlig svar på motionen framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-05-26. 

Socialnämnden godkälmer fårvaltDingens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlämnar dä1med svaret till kommunfull
mäktige. 

JUSTERARE /( 

tl1 1 ~ 1 } ~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 119 

Beslutsunderlag 

Motion 2014-02-24. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/44 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 125. 

Socialnämndens yttrade 2014-06-10, § 82. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-26. 
Tjänsteskrivelse 2014-07-02. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 99 

Arbetsutskottet tillstyrker fcirvaltningens fcirslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att 
anse motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

JUSTERARE ~ 

Of l#r l )-/1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/58 

Rapport kvartal 1, om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS och enligt 4 kap. 1 § SoL 

Bakgrund 
Av socialnämndens beslut 2014-05-06, §54, framgår fåljande: 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen får vård 
och omsorg om beviljade insatser inte har verkställts inom tre månader efter 
beslut. Besluten är dels enligt Lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbru
tits och inte verkställts på nytt inom h·e månader från avbrottet. Om kom
munen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan IVO, 
Inspektionen får vård och omsorg välja att hos förvaltningsrätten föreslå att 
kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en 
miljon laonor. 

Ej verkställda gynnande beslut i Håbo kommun 2014, kvartal 1. 
Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per 31 mars 2014. Samtliga beslut avsåg särskilt boende. 

Socialförvaltningens kommentar 
Socialförvaltningen har det senaste halvåret haft många ansökningar om att 
få komma till särskilt boende. Behoven har varit stora och många personer 
har fått sina ansökningar beviljade. 

Enligt socialnämndens beslut 2014-04-01 § 31 öppnas den tredje avdel
ningen på solängens äldreboende den 26 maj 2014. 

Tre av de nio besluten erbjuds plats på solängens äldreboende och övriga 
har tackat nej till erbjudanden om att få sitt beslut om särskilt boende verk
ställt. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-1 7 

Nämndens beslut 

l . Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till kommnfull
mäktige och kommunens revisorer. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2235 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS § 120 

Beslutsunderlag 
- Socialnfullildens beslut 2014-05-06, §54. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/58 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att notera socialnämndens redovisning som delgi
ven. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING JUSTERARE ~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen får kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej färdigberedda motioner och medborgarfårslag. Redovis
ning till fullmäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. Samtliga motioner 
och medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen får beredning. sty
relens förvaltning överlämnar genom ett delegationsfårfarande de båda 
ärendeslagen till annan nämnd får yttrande när fårslagen inte ingår i kom
munstyrelsens kompetens. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: FuiJmäktige
behandlad: 

Förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär, Fred 
Rydberg (KD) (2014/44) 

Om enskilda avlopp i krets
lopp, motionär, Göran 
Eriksson (C) (2014/63) 

Om detaljplan inom Dyarne
området och säluande av verksam
heten inom Skeppet, Bålsta tätort, 

2014-02-24 

2014-03-24 

Preliminärt datum 
för tidigaste återredovisning 
till kommunstyrelsen: 

2014-09-01 

2014-10-20 

motionär Carina Lund (M) (20 14/83) 2014-04-28 2014-1 0-20 

Om bra mat till skolbarn och äldre, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg (KD) (2014/97) 2014-06-09 2014-11-24 

Om inrättandet av ett råd får 
integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth 
Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) (2014/98) 2014-06-09 

EXPEDIERAD 

2014-11-24 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 
Datum 

2014-09-01 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 KS 2011/42 

Om att Håbo kommw1 uttalar sig 
och verkar for att en noll-vision 
"Ingen ung utan arbete1

\ motionärer 
Lisbeth Bolin (C), Göran E1iksson (C) 
och Nihad Hodzic (C) (2014/99) 2014-06-09 

Medborgarförslag: Fullmäktige: 
behandlad 

Om forbättrad 
gästbrygga, uppfårande 
av orienteringstavla samt 
fatthinder for fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Aransborgsviken 
(2009/83) 

Medborgarförslag om frigörande 
av lokaler for foreningslivet genom 
att Bålsta Gymnastikforening får 
tillgång till for foreningen anpassade 

2009-09-28 

lokaler (20 14/ 19) 20 14-02~24 

Om belysning, beläggning och 
vägmarkeringar efter Kalmarleden, 
Bålsta tätort (2014/35) 2013-02-24 

Om att ordna en fmtsättning på 
gång- och cykelleden från söder-
skogen norra till Viksjö (2013/93) 2013-09-23 

Om att ordna en strandpromenad 
-Måttan-slottet, Skoldoster 

(2013/92) 2013-09-23 

Om trafikförhållanden efter 
Enköpingsvägen, avfarten 146 
från E 18 fram till avfarten 
till Ekillabadet (2013/1 04) 2013-09-23 

EXPEDIERAD 

204-11-24 

Preliminärt datum 
för återredovisning 
tilllmmmunstyrelsen 

2014-11-24 

2014-11 -24 

204-11-24 

2014-10-11 

2014-10-11 

2014-10-11 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 121 

Om att fårbättra möjligheten får 
komn11mens barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning 
att ta sig till habiliteringen 
i Bålsta med buss 304 (2014/60) 

Om fårvärv av fastigheter inom 
Dyame industriområde, 
Bålsta tätort (20 14/84) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 201 1/42 

2014-03-24 2014-10-1 1 

2014-04-28 2014-11 -24 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige noterar fåreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarfårslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.2644 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2014/109 

Förslag om utökat VA-verksamhetsområde för fastigheter efter Katri
nedalsvägen 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60, framgår att fyra 
fastigheter efter Katrinedalsvägen har anslutits till det närliggande kommw1ala 
VA-verksamhetsområdet for vatten och spillvatten/avlopp. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A-anläggning om fastigheten 
är belägen inom verksamhetsmmådet. Fastighetsägare skall 
betala avgifter får anslutning och nyttjande av en allmän V A-anläggning. 

Enligt samma lag skall kommunen fastställa verksamhetsområdets gränser. 

Nämndens redovisar fårslag till utökat verksamhetsområde där de aktuella fas
tigheterna ingår. 

Nämnden fareslår att det utökande verksamhetsområdet fastställs av kmnmllil
fl.tllmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteshivelse, 2014-05-06. 

Kartunderlag. 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-01. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 101 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar anta miljö- teknilmämndens fOrslag om utökat VA
verksamhetsområde i enlighet med nämndens beslut 2014-06-16, § 60. 

JUSTERARE ;{"" 

Oi lffl l t 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2012/74 

Förslag om revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-05-05, §50, framgår bland an
nat följande: Dagvattenpolicyn togs fram 2012 för att möta ett stort behov 
på flera förvaltningar, för att lösa dagvattenfrågor som ratt stora och dyra 
konsekvenser för både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. Poli
cyn togs också fram för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet för vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla av
delningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i fTamtagandet av 
policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren. 

Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
VA-avdelningen skulle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn vartan
nat år med första uppdatering 2014. 

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer får Håbo kommuns styr
dokument. Policyn har nu anpassats tillliktlinjerna får styrdokumenten ge
nom att den fårsetts med en fyraålig giltighetstid. Därefter krävs en revide
ring samt ett nytt beslut som säger att dokumentet fortfarande ska gälla. En
ligt styrdokumentet ska policyn nu antas av kommunfullmäktige. 

Inför revideringen har den nya veTsionen varit ute på internremiss hos alla 
berörda avdelningar. Berörda avdelningars erfarenheter i arbetet med dag
vattenpolicyn sedan 2012 har legat till gnmd för uppdate1ingen. Inga syn
punkter har inkommit på VA-avdelningens förslag till uppdate1ing. Uppda
telingarna är mindre. De rör bland annat fårtydliganden kling hur man be
räknar dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningama. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens samhällspla
nering har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas nu en dag
vattenutredning fram där resultaten bakas in i detaljplanen och används som 
ett direkt underlag får dimensionering av VA-anläggningen i projekterings
fasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kan avsättas i plan 
för dagvattenlösningar. Detta sker för närvarande bland annat i de pågående 
detaljplaneuppdragen får Väppeby äng och Björkvallen. VA-avdelningen 
upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit lyckad och givit en 
möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i exploateringsfasen, 
och i förlängningen drabbade kommuninvånare negativt. V A-avdelningen 
upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i relation till ramdirektiv
et för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-01 

KS 2012/74 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade policyn. 

Förvaltningens beredning 
Enligt kommunallagens (1990:900) 5 kap 26 §ska ett ärende beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Dagvattenpolicyn behandlar 
frågor som rör kommunstyrelsens, tillståndsnämndens och miljö- och tek
nilmämndens verksamhetsområden. Kommunstyrelsens förvaltning anser 
därfår att de föreslagna ändringarna i dagvattenpolicyn bör remitteras till 
samtliga ovanstående nämnder får yttrande. 

Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kom
mtmstyrelsen beslutar att återremittera ärende till miljö- och tekniknämnden 
får kompletterande beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut KF§ 102/2012. 

Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändringar. 
Tjänsteskrivelse 2014-07-02. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § l 02 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvattningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera fårslaget till dagvattenpo
licy till miljö- och telmiknämnden får kompletterande beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2646 
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