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Datum 
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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

§ 129 

§ 130 

§ 131 

§ 132 

§ 133 

§ 134 

§ 135 

§ 136 

§ 137 

Godkännande av dagordningen 

Informationer 

Redovisning av inkomna handlingar 

Redaviisning av aktuella protokoll 

Redovisning av delegationsbeslut 

Delårsbeslut 2014 

Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen for byggnation av konstsnöanlägg
ning på Granåsen 

Inrättande av en tallicstation for biogas 

Översyn av Mälardalsrådets utskott, yttrande på remiss 

Yttrande om Fördjupad översiktsplan for landsbygden i Upplands-Bro kommun 

Svar på medborgarförslag om forvärv av fastigheter inom Dyrune industriormåde, Bålsta 
tätort 

Beslut om utredning om forutsättningar for 15 minuters trafik med pendeltåget 

Redovisning av beredd motion- Enskilda avlopp i Ia·etslopp, motionär Göran Eriksson, C 

Avslutning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 124 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

Ordfåranden föreslår att utsänd dagordning kompletteras med ett ärende om 
utredning av fårutsättningar för 15 minuters pendeltågstraf:t.k. Motsvarande 
utredning genomfårs inom Uppland-Bro kmmmm. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista/dagordning får dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelen beslutar att godkärula utsänd ärendelista/dagordning får dagens 
sammanträde tillsammans med ordfårandens fårslag till kornplette1ing. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3112 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 125 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/56 

Kommundirektören redovisar följande: Kilenkrysset avvaktar med 
uppförandet av en större lagerbyggnad inom området Logistik Bålsta. Detta 
för att tilltänkt forhyrare skjutet upp den planerade sarrunanläggning av två 
lagerverksamheter. Företrädare for Kilenkrysset bedömer att projektet kan 
leonuna att fullföljas inom ett år, eventuellt med annan förhyrare av de 
planerade lokalema. Kilenlayssets intresse för ytterligare markforvärv inom 
Håbo kommun nämns. 

Läraskolan drar sig ur det planerade förvärvet av kommunägda Mansängens 
förskola. 

Migrationsverket har beslutat att Håbo kommuns fördelningstal ändras från 
nuvarande 6 till10 for ensamkommande flylctingbam. Beslutet gäller från 
2015. I praktiken innebär att kommunen fortsättningsvis kan få ansvaret for 
ca 25 barn per år mot nuvarande ca 15 barn per år. 

Migrationsverket planerar att öppna ett boende i Ekolsla·og för 50 
flyktingar. Etable1ingen bedöms påverka vissa av kommunens 
verksamheter. Ärenden om detta kommer att redovisas vid kommande 
sammanträden. 

Ekonomichefen och vd för Håbohus AB redovisar folj ande: 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-06-11 att uppdra till ekonomichefen att 
redovisa forslag för drift och ägande av fastighetema som ingår i de båda 
bostadsrättsföreningarna Väppeby l och 2 då föreningarna ska avvecklas. 

A v utredningen framgår möjligheten att Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 
samt Solängen och Sjövägen överlåts till Håbohus AB. Ärende om detta 
kommer att redovisas vid ett .kommande sammanträde. 

Fredrik Anderstedt (S) redovisar följande: Föreningen Leader Nona 
Mälarstranden kommer att avvecld as då programpetioden är över. Inför den 
kommande programpmioden kommer projektet att fömtom Håbo, 
Enköpings, Hallstahammars och Västerås kommuner även Upplands-Bro 
och Örebro kommuner att ingå. Syft et med verksamheten är att bedriva 
landsbygdsutveclding. 

Utvecklingschefen meddelar foljande: Ett avtal föreligger mellan Håbo 
kommun och Svensk In:fi:astruktur för företagets planerade grävningar för 
nedläggning av kabel for internetanslutning. 

Ett tilläggsavtal som rör Frösunda vik, etapp l , kommer att redovisas för 
beslut i samband med kommlmstyrelsens sammanträde 2014-11-24. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3113 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/10 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsen 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälnings ärenden, 2014-10-13 

- Tjänsteskrivelse 20 14-1 0-13. 

Kommunstyrelsens beslut 

styrelsen beslutar notera redovisade handlingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.311 5 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 127 

Redovisning av aktuella protokoll 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-10-20 

KS 2014/31 

Protokoll från kommunala handikapprådet KHR, 2014-05-27. 

Mi1mesanteclmingar från ungdomsrådet, 2014~05-26. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2014~04-29. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2014-05-22. 

Protokoll fi'ån styrelsemöte, Håbo Marimads AB, 2014-05-26. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-06~12. 

Minnesanteckning fiån ungdomsrådet, 2014-08-28. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-09-04. 

Protokoll från kommunala pensionärsrådet KPR, 2014-09-17. 

Protokoll från kommunala handikapprådet KHR, 2014-09-25 . 

Beslutsunde r lag 

Protokoll och anteckningar, enligt ovan 

- Tjänstesklivelse 2014-10-13. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen noterar redovisade protokoll och anteclmingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3125 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 128 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/11 

Följande beslut får perioden 2014-07-04 - 2014-09-30, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommtmstyrelsens förvaltning, 2014-09-30. 
• Barn- och utbildningsforvaltningen, perioden 2014-08-21 - 2014-09-29. 
• Socialförvaltningen, pelioden2014-08-25 - 2014-09-24. 

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

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-07. 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pä1m som finns med vid 
sammanträdet, fårutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdclningen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivele 2014-10-13. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.31 27 
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Kommunstyrelsen 

KS § 129 

Delårsbokslut 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/129 

Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för 
verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrappmien skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period föregående år. 

K.ommtmen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med 
helårspro gnos. 

Driftredovisning-prognos helår 

Prognosen får årets resultat visar ett överskott på ca l 0,2 mkr. I förhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19, l mkr är det en försälllling med 
cirka 8,9 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden 
redovisar en prognos på 5,6 mla i underskott. Underskottet består liksom 
tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag för att nå budget i balans 
återfinns i den beslutade handlingsplanen för pelioden 2013-2015. Inför 
nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effelctiviser
ingar för att minska förvaltningens totala kostnader. Skolnärnnden antog 
inte dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer 
långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mkr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader för institutionsvård får både vuxna och barn. Miljö
och telmiknämnden prognostiseraratt nå ett nollresultat 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2014-08-15 från Svmiges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intälcterna väntas bli 0,8 mlu högre 
än budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mkr redovisas 

Investeringar 

Investelingsbudgeten för år 2014 uppgår till92,2 mkr, inld. ombudgeter-

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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ingår från år 2013 får pågående investeringsprojekt Förbrulrning av 
investeringsmedel per 31 augusti uppgår till 62,8 (62,3) mla-. Under året 
köptes stationshuset fi·ån Håbohus AB som ett led i exploate1ingen av Bålsta 
centrum, varfår ett motsvarande underskott, 1,3 mla, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämndernaprognostiseraratt ca 100,9 mkr kommer att fårbrukas under år 
2014. Miljö- och tekniknämnden redovisar ett underskott om 9,3 mla 
huvuddelen av underskottet kanuner att fåras över till år 2015 då projekten 
berälmas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 för dessa projekt. 

Exploateringsverl{samhet 

Utöver kommunens investe1ingsredovisning har 7,3 mla investerats i olika 
exploateringsprojekt Prognosen får helår visar en fårbrulrning om 19,7 mla-. 
Resultat i form av försäljning av mark och inkomster per exploaterings
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål får sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts komma 
att uppfyllas under året, vilket är 76 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatoriska förändringar 
mellan miljö- och telmiknämnden och tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tillståndsnämnden och dess förvaltning 
bygg- och miljö startade upp en ny organisation från l januari 2014. 
Budgeten får den nya organisationen överfårdes från miljö och 
teknilmämnden till tillståndsnämnden. I delårsbokslut konstaterades det att 
överföring till tillståndsnätm1den var 150 tia-lägre än de faktiska 
kostnaderna. Miljö och teknilmämnden föreslår att budgetarna får år 2014 
mellan nämnderna justeras med 150 tla'. 

Medlen ur kommunstyrelsens födogande 

Kommunstyrelsen beslutade att överfåra 160 tla i driftbudget får 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget 
till förfogande till miljö- och tekniknänmden. Kommunfullmäktige föreslås 
godlcäm1a de1ma ramjustering mellan miljö- och tekniknämnden och 
kommlmstyrelsen. 

Under året har det uppstått en ktmdfårlust i ett äldre ärende från 2012, där 
ett nytt beslut har fattats som medfört nedsatt storlek på sanktionsavgift 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3128 
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Intäkterna för den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut får år 
2012. Eftersom kundfårlusten uppstått år 2014 så saknas medlen på 
tillståndsnämnden att finansiera denna nedsättning. Finansieringen fåreslås 
ske från kmmmmstyrelsens ofårdelade medel om 596 tkr genom en 
budgetöverfåring mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2014. 
-Arbetsutskottets beslut 2014-10-07, § 106. 

Utskottets tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. styrelsen godkänner delårsbokslut får komnnmstyrelsens verksamheter 
och avstämning av kommunstyrelsens mål. 

2. styrelsen beslutar att överfåra 596 tia i driftbudgeten för att täcka 
kundfårlusten från kommunstyrelsens fårfogande till tillståndsnämnden. 

3. styrelsen överlänmar delårsbokslut per den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen får helår- 2014. 

2. Kommunfullmäktige godkänner att överfåra 160 tla i driftbudget 
får säkerhetshöj ande åtgärder i landstingshuse t, från 
kommunstyrelsens budget till få1fogande till miljö- och 
telmiknämnden. 

3. Kommunfullmäktige godkänner att överfåra 596 tlcr i dliftbudget 
får att täcka k:tmdfårlust, från kommunstyrelsens budget till 
fårfogande till tillståndsnänmden. 

4. Kornmunfullmäktige beslutar att överföra 150 tla i driftbudget 
fi·ån miljö- och telmiknämnden till tillståndsnälllllden. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för 
byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen 

Sammanfattning 
Bålsta Skidklubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidklubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tkr med en årlig indexupprälming på 2%, detta 
chifisbidrag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsfri tillgång till 
anläggningen. 

Bålsta skidldubb vill säkerställa en skidspåranläggning for barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung. 

Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har klubben haft en 
la:aftig tillväxt och intresset for skidåkning har ökat. Längdskidålming har 
idag blivit en folkrörelse med Vasaloppet och skidlandslagets stora 
framgångar som draglaaft. Tack vare den stora efterfrågan av skidspår och 
på grund av mildare vintrar har Bålsta Skidldubb under två år kört ett 
projekt laing konstsnö för längdslcidåkning. Det i syfte att genom bredd 
skapa fomtsättningar for Upplands största ungdomsverksamhet. Det har 
vmit ett stort positivt gensvar fi:ån både kommuniooevånare och omgivande 
intressenter. 

En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfällig 
lösning som skapas om rätt forutsättningar finns. Precis som i andra 
modema anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan mycket 
tid och belastning på miljö sparas. 

Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperaturer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intälctsmöj ligheter. 

En konstsnöanläggning på Granåsen har primärt två kategorier av kunder; 
kommunilmevånare och tilh·esande från grannregioner. Försäljning ska ske 
av två "produkter"; medlemsavgifter och spårkort 

Förvaltningen fareslår att foreningen lämnar anläggningen som säkerhet for 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen under hela 
borgensåtagandepe1ioden hålls försälaad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3131 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/128 

• A v delningen samstämmer med bilden av att det i dag films ett stort 
och ökande intresse for skidsport och att möjliggörandet att 
konstsnöanläggningen främjar den allmäm1a folkhälsan. Många barn 
och unga behöver altemativ tilllagidrotter och spontanidrotten har 
en mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor fi·ämjar motion över 
alla generationer. 

• Den begärda ökning av driftbidrag som Bålsta SK önskar fmns inte i 
20 15 års budget. 

• Med erfarenhet fiån andra lilmande projekt bör kommunfullmälctige 
och Bålsta Skidklubb vara medvetna om att utfallet kan fårändms 
med+/- 20 procent mot budget beroende på markförhållande och 
oförutsedda avgifter. 

Yttrande från Plan och utveckling 
• Skidspåret finns beläget på kommlmens fastighet Yttergran 2:11 och 

ligger helt inom det kommunala natuneservatet Granåsen. 
Reservatet fårvaltas av Upplandsstiftelse_n. 

• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 
bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godkännas av kommunen efter samråd med kommunen och 
Upplandsstiftelsen. 

• Ett skötselavtal finns redan mellan kommunen och Bålsta skidklubb 
och gäller bland annat spårning av skidspår vid Granåsen. 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna 
regleras. Ett nytt kartmaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bål st~ SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark. 

• Utöver det bör de fastighetsrättsliga förhållandena utredas inom 
fastigheten. Delar av åtgärderna kan komma att laäva bygg
och/eller marklov och söks av Bålsta SK. 

Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning 
o Förvaltningens grundsyn är att Håbo kommun endast i undantagsfall 

ska gå i borgen fåT fåreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande for att konununen i fi·amtiden kommer att få inftia 
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borgensåtagandet och överta anläggningen. För att undvika detta ska 
forvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges 
forvaltningen. 

• En forutsättning for att forvaltningen ska kunna fororda ett 
borgensåtagande är att foreningen tar ut en avgift av samtliga 
skidåkare. Andra alternativ är administrativt svårhanterliga och 
innebär ett allt for stort ekonomislet tisktagande. Förvaltningen anser 
mot balegrund av detta att en rimlig nivå på ett dliftsbidrag är högst 
150 tkr for 2015. 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är 
civilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
for att åka i ett skidspår. 

• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 
mycket seriöst intryck och foreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på si g i samband med en investering av den här 
omfattningen. 

• Bålsta SK är tydliga med att de skulle foredra om Håbo kommun 
helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade 
driftsansvar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden 
till foreningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt 
skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ambitionen. Det ökar 
lisken med ett borgensåtagande. 

• Affärsplanen från foreningen som utgör beslutsunderlaget är 
trovärdig och fåreningen har kompletterat med de synpunkter som 
forvaltningen hade på tidigare affårsplan. 

Beslutsunderlag 

Bålsta skidldubbsaffcirsplan for konstsnöanläggning 

Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 

Tjänsteslaivelse 2014-09-22 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-10-07, § l 07. 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges bes l ut: 

l. Fulhnäktige godkänner att kommunen tedmar borgen får Bålsta 
Skidldubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommlmstyrelsen att teclma erforderliga avtal 
med Bålsta Skidldubb angående säkerhet och hantering av kommunens 
borgensåtagande och hantering av intäkter samt drift och skötsel. 

3. Fullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten får avdelningen får kultur 
och livsmiljö med 150 tlcr får 2015. 
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Kormmmstyrelsen beslutade 2013-10-21 § 161 att uppdra till Håbo 
Madmads AB att utreda möjlighetema får en etablering av en tankstation 
får biogas i kommunen, och utifrån resultatet aktivt verka får att en 
nyetablering genomfors. 

Håbo Marknads AB har utrett frågan och kommit fram till tre 
handlingsaltemativ får Håbo kommun inom biogasområdet 

Alt 1: Avvakta 

Kommunen avvaktar madmadens lösning av etableringsfrågan. Skulle, 
framtida, statliga stimulansåtgärder sänka tröskeln får etablering kan 
kommunen överväga att engagera sig i ärendet. 

Alt 2: Förhandla med aktörerna om medfinansiering 

Uppta fårhandling med, i fårsta hand, E. ON och AGA Gas om vilka 
åtaganden och vilken medfinansiering som erfordras för att de skall åta sig 
att etablera ett tankställe i Bålsta. 

Alt 3: Etablera tankställe i egen regi 

Kommlmen anlägger ett tankställe i egen regi (lämpligen via ett hel- eller 
delägt bolag). För lokaliseling och drift inleds samarbete med någon av de 
lokala bensinstationerna. 

Håbo Marimads AB bedömer i utredningen inte det som troligt att Håbo 
kommun kan få tillstånd en etablering av ett tankställe får fordonsgas på 
rent marlmadsmässiga villkor under de närmaste åren. Man få reslår därför 
att kommunen beslutaT att avvakta tills vidare med åtgärder får att främja 
etablering av ett tankställe får fordonsgas, samt att uppdraget om att aktivt 
verka for en nyetablering återkallas. 

Förvaltningens beredning 
Det finns inga särskilda regler får vare sig kommunala etableringar av, eller 
medfmansiering vid, etable1ing av tankstationer får biogas, såsom det 
exempelvis finns får driftavelnät och elilandel i ellagen. Detta im1ebär att 
den ett eventuellt engagemang från Håbo kommun måste bedömas utifi:ån 
den allmänna kommunala kompetensbestämmelsen samt även mot de så 
kallade statsstödsreglerna och regeln om stöd till enskild näringsverksamhet 
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Kommunstyrelens förvaltning har därför uppdragit till Kommunakuten AB 
att göra en juridisk analys av de två faktiska etabletingsalternativ som Håbo 
Marknads AB presenterar. 

Gällande egenregialternativet kan följande konstateras: 

Imättandet av en tankanläggning kan ryrmnas inom den kommunala 
kompetensen. Om anläggningen bara ska användas av kommunens egna 
fordon så finns det inget rättligt hinder för kmmmmen, däremot kan det 
förhålla sig mmorlunda om tankstationen skall vara öppen för andra. 

Kommunen får dock inte inkräkta på det egentliga näringslivets område 
annat än med lagstöd. Problemet i smnmanhanget är att tankstationer främst 
är en angelägenhet för näringslivet. Det finns emellertid viss rättspraxis som 
tillåtit ett intrång på det egentliga nfuingslivets område. I dessa fall har det 
dock handlat om glesbygd. Dessa rättsfall torde inte kunna ge kornpetens för 
Håbo kommun att starta tankstation för biogas då Håbo lmappast kan 
betraktas som glesbygd. Det kan också ifrågasättas om tankstation för 
biogas fu· en sådan allmän angelägenhet som är en förutsättning för 
tillämpningen av den allmänna kompetensbestämmeJ sen. Detta inte minst 
med beaktande av det mycket låga antalet biogasbilar i kommunen. 

Gällande medflnansieling kan följande konstateras: 

Att lämna direkta ekonomiska bidrag till en privat aletör för etablering torde 
vara helt uteslutet då detta inte skulle betralctas som synnerliga skäl enligt 2 
kap. 8 §KL. Det skulle inte heller vara förenligt med EU:s statsstödsregler. 

Den möjlighet som kan finnas är någon fmm av möjligt indirelct stöd till 
exempel genom att komrutmen Idargör för marknaden att man avser att 
enbatt skaffa biogasfordon och att dåligenom svara får en stor del av 
mm·lcnaden. Det torde dock inte vara tillåtet att fårbinda sig att "tanka" 
biogas endast hos en viss aletör om det nu skulle vara så att flera aktörer 
erbjuder biogas. Det skulle dock gå att i samband med inköp av biogasbilar 
även upphandla biogas till exempel. genom en lokalleverantör (lokal 
bensinstation). Ett sådant fårfmingssätt torde dock lcräva en omfattande 
administration. 

Mot bakgrund av detta så instämmer kommunstyrelsens förvaltning i Håbo 
Marimads ABs förslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
kommunstyrelsens beslutar att avvakta med åtgärder får att främja 
etableting får ett tankställe får fordonsgas i kommunen samt att Håbo 
Mm·Imads ABs uppdrag om att verka får en nyetableting av återkallas. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet 2014-10-07, § 113. 

Utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget 
forslag till beslut. A v utskottets protokoll framgår förvaltningens forslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Christian Nordberg (MP) yrkar att ärendet ska åte1Temitteras for ytterligare 
utredning. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att två forslag till beslut 
föreligger, nämligen dels Nordbergs (MP) forslag om återremiss och dels 
förvaltningens forslag till beslut. 

Efter prövning om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras finner 
ordforanden att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 

Därefter prövar ordforanden förvaltningens fårslag till beslut och finner att 
styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att avvakta med åtgärder för att främja nyetablering 
får ett tallicställe for fordonsgas i kommunen. 

2. Styrelsen beslutar att återkalla Håbo Marknads ABs uppdrag om att 
verka for en nyetablering for ett tallicställer för fordonsgas. 

Bes l utsexpedi er i ng 
Håbo Marknads AB 
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Remissvar för översyn av Målardalsrådets utskott 

Sammanfattning 

Mälardalsrådets styrelse har beslutat att se över organisationen avseende 
dess fyra utskott. Håbo kormmm har i egenskap av medlem beretts 
möjlighet att yttra sig på remissen. 

Beslutsunderlag 

Remissvar för översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 20 14.2606) 

Remiss- Översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.1264) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-010-07, § 108. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att avge yttrande enligt förvaltningens skrivelse 
Remissvar :får översyn av Mälardalsrådets utskott (KS nr 2014.2606). 

Beslutsexpediering 
Planerare kommunkansliet 
Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se (beslut och yttrande) 
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Yttrande över fördjupad översiktplan för landsbygden i 
Upplands-Bro kommun 

Sammanfattning 
Upplands-Bro har tagit fram forslag till fördjupad översiktsplan for 
landsbygden. Planen är ute på samråd från 2014-06-30 till och med 2014-
12-1 O. Håbo kommun har länmats möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande Fördjupad översiletsplan for landsbygden i Upplands-Bro, 
landsbygdsplan FÖP 2014 (KS m 2014.2746) 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-10-07, § 110. 

Utskottet tillstyrker forvaltningens forslag till yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att avge yttrande enligt forvaltningens skrivelse 
Yttrande Fördjupad översiktsplan for landsbygden i Upplands-Bro, 
landsbygdsplan FÖP 2014. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Upplands-Bro komnnm (beslut och yttrande) 
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Svar på medborgatförslag om förvärv av fastigheter inom 
Dyarne industriområde, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Ett medborgarforslag har inkommit till kommunen 2014-04-28. 
Förslagsställaren fareslår att Håbo kommun, Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB fårvärvar ett antal fastigheter i Dyarne industriområde, Bålsta 
tätort. 
Syftet med forvärvet är att sälcra mark for framtida bostadsproduktion. 
Området som i dagsläget nytljas for industriverksamhet, bedöms av 
forslagsställaren vara ett attraktivt område får bostäder 

De fastigheter det gäller är foljande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens forvaltning har utrett fårslaget och kommit fram till 
foljande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt skick och kan inte 
användas får fmisatt verksamhet. Byggnaden måste eventuelll rivas vilket 
medfår rivningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En iiamtida exploate1ing av området 
skulle därfår medfora stora byggkostnader får kommtmen. 
Kommtmen äger idag redan mycket mark i Bålsta tätort och är i nuläget inte 
i behov av att förvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stort antal pågående projekt som är mer 
primiterade och mer lämpliga får exploatering. 

Mot bakgrund av detta fareslår därfor förvaltningen att medborgarförslaget 
ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarforsla g, 2014-04-28 

Konununfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-10-07, § 111. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3136 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

KS 2014/84 

Kommunstyrelsens förs lag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l . Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande, att 
avslå medborgarfcirslaget. 
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Beslut om deltagande i utredning om förutsättningar för 
15-minuters trafik med pendeltåget 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har beslutat utreda fårutsättningama får att förtäta 
pendeltågstrafiken från nuvarande 30-minuters trafik till15-minuters traflic. 
Upplands-Bro kommun har avdelat 250 000 la for utredningen. 

Förvaltningen föreslår att Håbo kommun medverkar i uh·edningen som 
utökas till att omfatta även Bålsta station. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att utreda forutsättningarna for att fårtäta 
pendeltågstrafJ.ken. 

2. Styrelen beslutar att kostnaden for utredningen fmansieras via plan- och 
utvecldingsavdehlingens driftbudget. 

Beslutsexpediering 
PlaneraTe kommunkansliet 
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Redovisning av beredd motion - Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen for beredning. 

I motionen fareslås att en hetsloppspolicy antas får nya eller ändrade 
enskilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som 
Södertälje kommun antagit. Vidare fareslås att en motsvarande policy antas 
for nya bostadsområden som ligger utanfOr idag befintliga VA-områden. 
Slutligen fareslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en 
hygieniseringsanläggning i samråd med Hå bo LRF. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och telcnilmämnden 
och tillståndsnämnden for yttranden. 

Förvaltningens beredning 
A v tillståndsnämndens yttrande så framlcommer att nämnden anser att 
nyckelfrågan i motionen är omhändertagandet av avfallet från enskilda 
avloppsanläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö
och telrnikforvaltningen for hela rådigheten. Bygg- och miljöforvaltningen 
är dock tveksam till spridning av avloppsslam på åkrar då slammet generellt 
innehåller höga metallhalter och andra miljögifter. 

A v milj ö- och telmiknämndens yttrande framkommer att konununen i 
dagsläget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de 
enskilda avloppen i Håbo kommun. Vidare har kommunen ett avtal med 
Käppalaforbtmdet och Uppland-Bro komnmn får att avleda avfallet via 
ledningsnät från Upplands-Bro till Käppalaverket Slammet rötas for 
biogasproduktion som sedan används som fordonbränsle for att driva SL:s 
bussar samt for uppvärmning av bostäder på Lidingö. Rötresten, som 
kvarstår efter biogasproduktionen, är certifierat och användas som gödsel 
inom j ord - och skogsbmk. Kretsloppet är därmed sluten. 

Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fordel for kommunen att 
fortsätta med den befintliga hanteringen slarm11et från enskilda avlopp. 

Nämnden anser att en projektering av en hygieniseringsanläggning i Håbo 
kommun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hante1ing av slam fi·ån enskilda avlopp där nätingen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning for nya enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar utifrån nänmdernas yttranden att 
Håbo kommun idag har en :ftmgerande, hetsloppsanpassad och ekonomiskt 
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fårdelaktig hanteiing av avfall från enskilda avlopp. Mot bakgrund av detta 
så fareslår forvaltningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-08-25, § 75 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, §50 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-10-07, § l 09. 

Utskottet föreslår att motionen ska avslås . 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) yrkar att ärendet återremitteras får kompletterade 
utredning. 

Ordforanden prövar forst om ärendet ska ätenemittera eller avgöras i dag 
och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter prövas 
utskottets avslagsfön:;lag och ordfåranden finner att styrelsen beslutar i 
enighet med detta. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-10-20 

Dagens sammanträde är det sista for mandatperioden. Ordfåranden tackar • 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för ett gott samarbete under den 
gångna perioden och önskar alla lycka till. 

Sammanträdet avslutas. 
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