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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

2015-05-25, Id. 14:00- 17.30, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 
Hålcan W e lin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestad (SD), ej närvarande, Bengt Björkman (SD) tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), närvarande 
Leif Zetterberg (C), närvarande 
Sabine Noresson (MP), närvarande 
Helene Cranser (S), närvarande 
Johan Tolinsson (S), närvarade 
Bengt Bjödanan (SD), tjänstgör 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef,§ 98 
Märit Olofsson Nääs, plan- och utvecklingschef, §§ 89-95 
Domagoj Lovas, planarkitekt, §§ 89 - 95 
Emma Zetterberg, planarkitekt, §§ 89-95 
Hans Martin Hansen, enhetschef, kultur- och livsmiljö 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Werner Schubett (S) och Håkan Welin (FP) 

2015-06-01, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 82-114 

Kl. 14.35 - 14.45, § 98 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 82 Godkännande av dagordningen 

§ 83 Informationer 

§ 84 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 85 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

§ 86 Redovisning av aktuella protokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

§ 87 Förslag till !T-policy, tilctlinjer för styrning av !T-verksamhet samt riktlinjer for informat
ionssäkerhet i Håbo kommun 

§ 88 Projektprimite1ingslista for befintliga detaljplaneuppdrag i kommunen 

§ 89 Planuppdrag for Bålsta Centrum, etapp 6, Eneby l :42 med fler 

§ 90 Detaljplan, Skokloster Camping} Skoldoster 2:9 

§ 91 Detaljplaneuppdrag for Bålsta l :35 och Bålsta l :36 i Bålsta, Håbo kommun- samråd 

§ 92 Detaljplaneuppdrag for ändring av detaljplan 208 får fastighet Bålsta 3:388 Västerskogs 
industriområde i Bålsta tätort, Håbo kommun 

§ 93 Förslag till tillägg till detaljplan K48 Broby 2:1 m.fl.- K48T for fastigheter Broby 2:123-
2:128, i Bålsta, Håbo kommun 

§ 94 Förslag till exploateringsavtal Lindegård, Bålsta tätort 

§ 95 Detaljplan får Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Håbo kommun, Uppsala län- antagande 

§ 96 Delårsuppfoljning per 31 mars 2015 

§ 97 Beslut om mål for lcommtmstyrelsen 2016 

§ 98 Förslag till ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016 och plan 2017 
-2018 

§ 99 A vslaivning av hyressku1der, Bålsta Dojo 

§ 100 Avslaivning av hyresskulder, Bålsta Judo 

§ 101 Förslag till uppdragsbesklivning for kommunahåd, oppositionsråd och gruppledare i 
Håbokommun 

§ l 02 Beslut om rutin får fårtroendevaldas deltagande vid kurser och konferenser 

Id l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Kommunstyre lsen 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

§ 113 

§ 114 

Förslag till remissvar tilllandstingen i Uppsala län angående regionbildning 

Förslag till avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 
den l juli 2015 

Inrättande av ett Hälso- och trygghetsråd 

Förslag till riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommtm 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsfårbundet Uppsala län för år 2014 

Redovisning av berett medborgarfcirslag angående att fårbjuda fcirsäljning och inköp samt 
handhavande av fyrverkerier får allmänheten 

Redovisning av beredd motion: O-vision- Ingen tmg utan arbete, motionärer: Lisbeth Bo
lin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C) 

Namnsättning av parken vid gamlajärnvägsstationen 

Genomlysning överfchmyndarverksamheten 

Beslut om SBA-avtal för perioden 2016-2020 

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015, åtenapportering till kommun
styrelsen 

Övriga frågor 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 82 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Under "Övriga frågor" anmäls följande från: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Agneta Hägglund (S): Aktualiserande av frågan om gratis bussresor inom 
Bålsta tätoli fcir pensionärer. 

Owe Fröjd (Båp ): Aktualiserande av fråga om rutin inom kommunstyrelsen 
fcir återkommande redovisning av "uppdragaslista". 

Owe Fröjd (Båp ): Hantering av Fröjds (Båp) motion om trafiksituationen 
for kollektivtrafik i anslutning till köpcentrat VallhalL 

Beslutsunderlag 

- Till dagens sannnarrträde utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkänna dagordningen med redovisade tillägg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ef l 
Nr 2015.2967 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 83 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/56 

Följande infmmation lämnas av kommundirektören: 
Kornmundirektören avslutar sin anställning vid Håbo kommun under juli 
månad 2015. 

Följande infonnation lämnas av kanslichefen: 
Komrnunselueteraren går med pension och avslutar anställningen vid 
utgången av juni månad 2015. Ny konununselaeterare tillträder under 
augusti månad 2015 . En utredare vid kansliet avslutar sin anställning under 
augusti månad 2015. Rekrytering av ersättare pågår. 

Ett nytt ärendehanteringssystem gemensamt för hela kommunförvaltningen 
kommer att tas i bruk under hösten år 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2968 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/38 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-05-25 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-05-12 

- Tjänsteskrivelse 2015-05-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IJ I 
Nr 2015.2969 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 85 KS 2015/39 

Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-05-25 

Sammanfattning 
Följande beslut for perioden 2014-10-15-2015-02-19, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens fårvaltning, 2015-03-20 -2015-05-04. 
• Barn- och utbildningsforvaltningen, perioden 2015-03-09 - 2015-05-09. 
• Socialforvaltningen, perioden 2015-03-13 - 2015-05-07. 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata fårteck.ningar. 

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

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2015-05-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2970 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS §86 KS 2015/40 

Redovisning av aktuella protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-05-25 

Sammanfattning 

Protokoll från ungdomsrådet 2015-03-18. 

Protokoll från styrelsemöte i Håbo Marknads AB 2015-03-26. 

Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Håbo Marknads AB 20 15-04-27. 

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde i Håbo Marimads AB 
2015-04-27. 

Protokoll från styrelsesammanträde i Håbo Marknads AB 2015-04-27. 

Protokoll fi:ån tekniska utskottet 2015-05-12. 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12. 

Protokoll fi:ån kultur- och livsmiljöutskottet 2015-05-13. 

Beslutsunderlag 
Protokoll och anteckningar, enligt ovan. 

- Tjänsteskrivelse 2015-05-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteclmingar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

if1 
Nr 2015.2971 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/172 

Förslag tilliT -policy, riktlinjer för styrning av IT -verksamhet 
samt riktlinjer för informationssäkerhet i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Hå bo konunun salmar övergripande styrdokument inom IT -området. 

För att få en sammanhängande och effektiv styming av !T-verksamheten i 
kommunen behövs ett gemensamt ramverk som förtydligar hur 
verksamheten ska bedrivas. 

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fran1 ett 
förslag innehållande tre (3) st dokument med tillhörande bilagor: 

IT -policy för H åbo kommun som är det övergripande dokumentet. 
Policyn anger hur kommunen ska fårhålla sig till och använda IT för att 
stödja och utveclda verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta 
mål. 

Riktlinjer för informationssäkerhet. 
Reglerar hur informationssäkerheten ska hanteras av förvaltning och 
användare. 

Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet. 
Klargör roller och ansvarsområden. 

Förslagen har varit på remiss bland kommunens nämnder. Svar haT 
inkommit från barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och dåvarande tillståndsnämnden. Samtliga nämnder tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förvaltning fareslår att fullmäktige beslutar att anta IT
policy för Håbo kommun samt att kommtmstyrelsen beslutar att anta dels 
liktlinjer för infmmationssäkerheten samt dels riktlinjer får stym.ing av IT
verksamhet, under fårutsättning att fullmäktige beslutar att anta det 
övergripande policydokumentet 

Beslutsunderlag 
!T-policy for Håbo kommun, h.id. 2014.3671 

Riktlinjer får informationssälcerhet, h.id. 2014.3673 

Riktlinjer för !T-verksamhet, h.id. 2014.3672 

Yttrande VON 2015-04-07, § 45 

Yttrande BOU 2015-02-25, § 33 

Yttrande TSTN 2014-11-03, § 100 

Tjänsteshivelse 2015-03-23 

Arbetsutskottets beslut 2015-05-12 § 75. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2972 
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HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 87 KS 2014/172 

Utskottets tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar att anta riktlin j er för informationssäkerhet, under 
fårutsättning att fullmäktige beslutar att anta det att anta IT -policy får 
Håbo kommun 

2. styrelsen beslutar att anta riktlinjer får IT -verksamhet, under 
forutsättning att fullmäktige beslutar att anta IT -policy för Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta IT -policy får Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
IT-chef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/166 

Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i 
kommunen 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige har 2014-12-15 antagit Bostadsförsörjningsprogrmn 
för 2015-2018 med utblick mot 2030 som grunddokument/planeringsverktyg 
for bostadsbyggandet och kommunens utveclding i övrigt. 

Utifrån Vision Håbo 2030, bostadsfårsö1jningsprogrammet och ett av de 
politiska målen att prioritera detaljplaner som främjar bostadsbyggandet och 
näringsliv i kommunen, redovisar plan- och utvecklingsavdelningen 
prioriteringslistan for detaljplaner får kommunstyrelsen. 

Detaljplaner prioriteras efter geografiskt läge, betydelse får kommunens och 
tätortens utveckling samt enligt det antal bostäder/arbetsplatser de medför. 
Allteftersom nya exploatörer visar intresse får bostadsbyggande och vill 
etablera sig i Håbo kommun samt att pågående detaljplaner vinner laga 
kraft, justeras prioriteringslistan utifrån ovannämnda laiterier. 

Beslutsunderlag 
Förslag till prioriteringslista daterad 2015-04-13 
Tjänsteslaivelse 2015-04-28 
Arbetsutskottets beslut 2015-05-12 § 64. 

Utskottet tillstyrker redovisningen med visst tillägg gällande planläggning 
inom Gröna Dalen. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att arbetet med planläggningen av Gröna Dalenområdet/stadspark 
nedprioriterats av förvaltningen på gmnd av resursbrist och andra 
planarbeten. I samband med utskottets hantering av ärendet uppdrogs till 
förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-
25 och där redovisa fårslag på slaivning innebärande när arbetet med 
planläggningen av Gröna Dalen/stadspark åtempptas alternativt när det ska 
vara avslutat. Något redovisning från förvaltningen om detta föreligger inte. 

Agneta Hägglund (S) med instämmande från Christian Nordberg (MP) anser 
att planarbetet for Gröna Dalen/stadspark/bostäder/övriga funktioner bör 
prioriteras upp. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l d l 
Nr 2015.2974 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 88 KS 2015/166 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner redovisad prioriteringslista över aktuella planer 
daterad 2015-04-13. 

2. styrelsen beslutar att arbetet med planläggningen av Gröna 
Dalen/stadspark ska återupptas under oktober månad 2015. 

Bes l utsexpedi er i n g 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.2ol\ ...-()(,~v& l ~ 
Nr 2015.2974 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/169 

Planuppdrag för Bålsta Centrum, etapp 6, Ene by 1 :42 med fler 

Sammanfattning 
GERP Bålsta Centnm1 AB, (ett dotterbolag till Grosvenor Fund 
Management Sweden AB) har 2015-05-11 sökt planuppdrag får att kunna 
utveckla centnm1fastigheten i Bålsta. Utvecklingen av centrumfastigheten 
syftar till att utöka verksamhetsytorna får handel samt pröva möjligheten att 
bebygga delar av den, inldusive delar av kommunens mark, får bostäder 
samt ett parkeringshus. 

Förslaget till ny detaljplan är forenligt med den Fördjupade Översiktsplanen 
får Bålsta tätort, Planprogrammet for Bålsta Centrum- från tätort till stad 
samt Ide- och gestaltningsprogram for Bålsta centmm. 

Den föreslagna detaljplanen upprättas med standardfårfarande. 

Ett planavtal kommer att tecknas med Grosvenor och exploatören kommer 
att bekosta planen i sin helhet. 

Vid en effektiv planprocess forväntas detaljplanen kunna antas till 
sommaren 2016. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om planuppdrag inklusive bilaga l, 2015-05-11, hidnr 
2015.2822 

- Tjänsteskrivelse 2015-05-13. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen uppdrar till fårvattningen att upprätta förslag till detaljplan för 
Bålsta Centrum etapp 6. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2015.2975 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 91 KS 2014/36 

Förslag till beslut om samråd av detaljplan för Bålsta 1:35 och 
Bålsta 1 :36 Lyckebo, i Bål sta, H åbo kommun, Uppsala län 

Sammanfattning 
746 Entreprenad AB har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om 
detaljplaneläggning av fastigheterna Bålsta l :35 och Bålsta l :36. På fastigheterna 
avses uppföras ca 30 nya ungdomsbostäder i ett eller fler flerbostadshus i tvåltre 
plan. Fastigheter Bålsta l :35 och l :36 ägs av 746 
Entreprenad AB. 

Planområdets areal är ca 4000 m2 och ingår i en gammal byggnadsplan Y2 Bålsta 
stationssamhälle som hade vunnit laga laaft 1956-01-10 och vars genomförande 
tid gått ut. Fastigheterna Bålsta l :35 och l :36 är i Y2 planlagda för bostadsändamål 
(BFiv) som kan bebyggas med fi.iliggande hus i en plan med möj lighet av 
vindimedning. F beteclming betyder att högst en femtedel av tomten får bebyggas 
samt att endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad får 
uppföras. 

Bestämmelser i gällande byggnadsplanen räcker inte med avseende på sökandens 
önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens önskemål stämmer 
överens med intentionerna ijå'rdjupade å'versildsplanenfå'r Bålsta tätort 2010 
(FÖP) som antogs av Kommunfullmäktige 20 l 0-06-04 och vann laga laaft 20 l 0-
07-28. 

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrän gällande 
lagstiftning. Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i likhet med 
kommunen funnit att detaljplanen genorrilörande utifrån en sammanvägd 
bedömning av kriterierna i aktuella bilagor till miljökonsekvensbeslaivningar 
(MKB)- förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Planavdelningens bedömning är att planförslag är redo för samråd med berörda 
sakägare och myndighetema. En fastighetsförteckning med sakägarlista ska tas 
fram före sa1mådstiden. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad 2015-04-24 
Planbeslaivning, daterad 2015-04-24 
Trafikbullerutredning, ÅKERLÖP HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 
Tjänsteskrivelse 2015-04-24 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-05-12 § 66. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kom m unstyreisen 

KS § 91 KS 2014/36 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen uppc:b:ar till förvaltningen att samråda fårslag till detaljplan får 
fastigheter Bålsta l :35 och Bålsta l :36. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Sökanden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.2977 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/77 

Detaljplaneuppdrag för ändring av detaljplan 208 för fastighet 
Bålsta 3:388 Västerskogs industriområde i Bålsta tätort, Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Västerskogs Holding AB (numera Västerskogs Förvaltning AB) har 2013-
04-15 lämnat in ansökan om planbesked om ändring av gällande detaljplan 
208 Norra Västerskogs industrionn·åde i delen som omfattar fastighet Bålsta 
3:388 i Bålsta tätort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut fi:ån 2014-10-07 gett 
fårvaltningen i uppdrag att upprätta fårslag till detaljplan får fastighet Bålsta 
3:388 i Västerskogs industriområde. Eftersom planändringen ansågs ha en 
principiell betydelse får allmänheten (mindre omfattning ochjusteringar 
som handlar om t.ex. fårfrågan om att ta bort ptickmark eller fråga om att 
göra befintlig bebyggelse planenlig) beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott att änrning av detaljplan 208 ska ske med enkelt 
planfårfarande enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900). 

Gällande detaljplan över planområdet är detaljplan 208 Norra Västerskogs 
industriområde som vann laga kraft 1989-07-05 och vars genomfårandetid 
gick ut. I gällande detaljplanen är kvartersmark planlagt får industri, ej 
livsmedelindustri med 7 m b] ggnadshöjd och 50% i exploateringsgt·ad. 

Planändringen har får avsikt att utöver industri medge kontorsändamål (och 
liknande kommersiella verksamheter som inte stör omgivningen) och ge 
möjlighet får avstyclming. Marken inom omfattning av den här 
planändringen ägs av Västerskogs Förvaltning AB och är redo får 
användning får industri- och kontorsändamåL Fastighet är bebyggd med en 
ny indushibyggnad som inte är i funktion i nuläget. 

En1igt beslutet om planuppdrag handläggs planändring med enkelt 
planförfarande som tillägg till detaljplan då planändlingen har en principiell 
betydelse for allmänheten enligt kap 5 7 § första stycket l Plan- och 
bygglagen. Detaljplanen hanteras enligt nya PBL (2010:900). 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med 
fårdjupade översiktsplanen för Bålsta tätort som antogs av 
Kommunfullmäktige 2010-06-04. 

Samråd 
synpunkterna. Som konsekvens av de synpunktema justerades plankarta med 
Förslag till detaljplan har enligt unclenättels e 2015-03-06 varit utsänt på 
samråd t.o.m. 2015-03-25 enligt kap 5 16 §Plan- och bygglagen. Under 
samrådstiden inlmm 7 yttranden varav l med synptmkter. De synpunktema 
som inlcmmnit berör exploateringsgrad och planforfarande. I en 
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samrådsredogörelse redovisas synpunkter som inkommit samt korrummens 
kommentarer med anledning av planbestämmelser och planbeslaivning. 

Granskning 
Justerat planfårslag har enligt undenättelse 2015-03-30 varit utsänt på 
granskning t.o.m. 2015-03-13 . 

Under granskningstiden inkom 6 yttranden varav l med synpunkter. 
Synpunkten som inkommit berör komplettering av plankartan med 
koordinah1ppgifter. I ett gransirningsutlåtande redovisas synpunkter som 
inkommit samt kommunens kommentarer med anledning av synpunkterna. 
Som konsekvens av synpunkten som kommit in justerades plankarta med 
koordinatupp gifter. 

Antagande 
Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 27 §Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 
- Plankarta med planbeslaivning, daterad 2015-04-24 

Delegationsbeslut behovsbedömning, daterad 2015-03-05 

Gransirningsutlåtande och yttranden, daterat 2015-04-24 

Fastighetsfå1teckning, daterad 2015-03-03 

Tjänsteslaivelse 2015-04-24 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 67. 

Utskottet tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelens beslut 

l. styrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Förslag till tillägg till detaljplan K48 Broby 2:1 m.fl.- K48T för 
fastigheter Broby 2:123-2:128, i Bålsta, Håbo Kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade i sitt beslut fl-ån 2014-05-26 gett 
forvaltningen i uppdrag att upprätta fårslag till ändring (modernisering) av 
en rad gamla detaljplaner/byggnadsplaner: 203, K5, K6A, K8, Kl l, K48 
Broby 2: l och Y2 genom ändting/tillägg till detaljplan. 

Eftersom planändringarna ansågs ha en p1incipiell betydelse for allmänheten 
enligt kap 57 § forsta stycket l Plan- och bygglagen (t.ex. forfrågan om att 
ta bort priclanark eller fi·åga om att göra befintlig bebyggelse planenlig) 
beslutades att ändiing av ova1mämnda planer ska ske med enkelt 
planförfarande som tillägg till gällande byggnadsplan/detaljplan. 
Detaljplanen hanteras enligt nya PBL (2010:900). 

Bakgtunden till att det kan skilja sig mellan gällande detaljplan och det som 
under årens lopp faktiskt byggts är att det tidigare har funnits större 
möjligheter for ansvarig nämnd får bygglov att ge bygglov for hus som 
avviker från detaljplanens bestämmelser. 

Planområdet omfattas av en gammal byggnadsplan K48 Broby som vann 
laga kraft 1987-06-02 och vars genomfårandetid gick ut. Syftet med 
ändringen av denna byggnadsplan K48 Broby är dess anpassning till den 
redan byggda miljön inom mmådet så att vidare utveckling av bebyggda 
miljön (ombygge/tillbygge/nybygge) blir möjligt med hänsyn till ormådets 
karaktär. 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med 
fårdjupade översiktsplanen får Bålsta tätort som antogs av 
Kmmnunfullmäktige 2010-06-04. 

Samråd 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse 2015-01-26 varit utsänt på 
samråd t.o.m. 2015-02-23 enligtkap 5 16 §Plan- och bygglagen. Under 
samrådstiden inkom 8 yttranden varav 2 med synpunkter. De synpunkterna 
som inkommit berör huvudmrumaskap, plankarta, exploateringsgrad samt 
några fortydliganden i planbeslaivning. I en smmådsredogörelse redovisas 
synpunkter som inkommit samt kommunens kommentarer med anledning 
av synpunkterna. Som konsekvens av de synpunkterna justerades plankarta 
med planbestämmelser och planbeskrivning. 

Granskning 
Justerat planförslag har enligt underrättelse 2015-03-31 varit utsänt på 
granskning t.o.m. 2015-04-15. 
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Under gransirningstiden inkom 6 yttranden varav l med synpunkter. 
Synpunkten som inkommit berör komplettering av plankartan och 
fastighetsfårteckningen. I ett granskningsutlåtande redovisas synpunkter 
som inkommit samt kommunens kommentarer med anledning av 
synpunkterna. Som konsekvens av synpunkten som kommit in justerades 
grundleartas beteckningen. 

Antagande 
Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecldingen av Håbo 
kommun enligt kmmnunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 27 §Plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbeskrivning, daterad 2015-04-23 

Delegationsbeslut behovsbedönming, daterad 2015-02-19 

Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2015-05-23 

- Fastighetsfårteckning, daterad 2015-03-27 

Tjänsteslcrivelse 2015-04-23 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-0512 § 68. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar med hänvisning till kommunfullmäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Förslag till exploateringsavtal Lindegård, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Håbo konumm har i samarbete med Peab Bostad AB upprättat ett fårslag till 
en detaljplan får Lindegård som omfattar fastigheterna Håbo Väppeby 6:21, 
6:52, 6:2, 6:1 och 7:218. 

Peab Bostad AB vill exploatera området för bostadsbebyggelse. De avser att 
uppfåra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder. Enligt detaljplanen 
så kan olika bebyggelsetyper tillämpas. 

Lokalgata, vändplan och belysning skall utfåras och bekostas av 
exploatören och sedan regleras över till kommunen utan ersättning. 
Konm1tmen skall vara huvudman får de allmänna platserna. 

VA-anläggningar på lcvatiersmark samt erforderlig utbyggnad av 
dagvattennätet skall utfåras och bekostas av Exploatören. 
Kommunen skall utföra och bekosta den VA-ledning som kommer att ligga 
på kommunens mark och som krävs får att förse den nya bebyggelsen med 
fårbindelseptmkter. 

Ett antal fastighetsregleringar kommer att vara nödvändiga får att kunna 
genomfåra detaljplanen. Exploatören kommer till största delen att stå får 
lantmätelifånättningskostnaderna. 

Avtalet villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal Lindegård 

Tjänsteskrivelse 2013-10-31 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-11-12 § 145. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att godkänna exploateringsavtalmellan Håbo 
kommun och Peab Bostad AB. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra till kommtmstyrelsens ordfårande samt till 
kommundirektören att påteclma avtalet. 

Beslutsexpediering 
Plana v delningen 
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Förslag till detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, 
Bålsta tätort - antagande 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c:a l lan från 
Stockholmsvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutning till Åbergs 
museum. Planfårslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Byggherren avser att uppfåra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder 
med 1-3 rum och kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt får skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 30 maj till och med den 12 juli 
2011. Detaljplanen har vruit utställd den 29 mars till och med den 8 maj 
2012. Inkomna synpunkter ledde till ett antal redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecklingen av Ilåbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 §Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 

Plankarta, upprättad 2013-10-31 

Planbeslen vning, upprättad 20 13 -l 0-31 

Genomfårandebeslaivning, upprättad 2013-10-31 

Utlåtande och yttranden, daterad 2013-10-28 

Tjänsteslaivelse 2013-10-31 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-11-12 § 149. 

Utskottet tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (1987:10). 
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I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas får det 
ekonomiska utfallet får hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna fårslag till åtgärder får att eliminera tmderskotten och 
samtidigt lämna f6rslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta får att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen får årets resultat visar ett överskott om cirka 12,5 mla. I 
fårhållande till det budgeterade resultatet på 18, l mkr är det en försämring 
med 5,6 rnla-. Resultatet på 12,5 mkr i överskott är 1,3 %av skattenettot 

Driftredovisning - nämnder 

Nämnderna redovisar ett tmderskott om totalt 6,1 rnla-. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar underskott om cirka 7,0 mkr, 
överfårmyndamämnden underskott om 200 tia och kornmunstyrelsen ett 
överskott om cirka l, l mla. Bygg- och milj önärnnden, socialnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden prognostiseraratt följa budgeten. 

De största avvil<:elsema får barn- och utbildningsnämndens underskott är 
grundskaleverksamheten med 6,1 mla, förskoleverksamheten med ett 
underskott om l ,4 mkr och får gymnasieverksamheten ett överskott med 
0,8 mlu. I underskottet fiillls inte extra utbetalning till de fristående skoloma 
med som avser budget och utfall år 20 13 och 2014. Grundskolorna har 
innevarande läsår ett inbyggt omfattande underskott. Underskotten inom 
enheterna beror framfårallt på kostnader får insatser riktade mot elever med 
särskilda behov där assistentkostnader dominerar. Förvaltningen arbetar 
därfår med fårändrat skolval och tidigare beslutad handlingsplan får att 
komma i balans under 2015. Under året sker en minskning av antalet barn 
inom fårskolan vill<:et innebär att fårskaleenheterna har att anpassa sin 
organisation till detta lägre barnantal. Demm omställning som framfårallt 
sker inför hösten innebär en minskning av antalet personal. Under hösten 
kornmer viss övertalig fårskalepersonal att bilda en vikatiepool, som sedan 
inför 2016 återbehövs i verksamheten då barnantalet ökar. Omställningen 
innebär att förskoleverksamheten redovisar ett underskott på cirka l ,4 mlu 
får 20 15. Handlingsplanen har inte presenterats i nämndens rapport. 

Överfå1myndamämndens underskott på 200 tkr beror på utökning med en 
anställd för att bemöta ökade behov inom myndigheten. Åtgärder får att 
minska eller minimera underskottet har inte redovisats. 

Kommunens ekonomi för år 2015 är ansträngd och inga marginaler fitms för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det hävs 
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att bam- och utbildningsnämnden och överfotmyndamämnden vidtar 
åtgärder for att minimera/åtgärda befarade underskott redan år 2015 och att 
budgetfoljsamheten for nämndema fdrbättras. 

V A-verksamheten pro gnostiserar överskott med 4 7 O tia: som fors till V A
fonden som per 2014-12-31 hade ett underskott på 470 tla. 

Avfallsverksamheten prognostiserarunderskott med 900 tla som fårs till 
Avfallsfonden som per 2014-12-31 hade ett överskott på 2 633 tkr. 

Finansförvaltning 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott om netto cirka 6,1 mla: beroende 
på att AFA sjukfårsälaingsaktiebolagets styrelse beslutade 2015-03-26 att 
återbetala sjukfårsälaingsavgifter avseende år 2004. För kommunen innebär 
detta cirka 6,2 mla i återbetalda premier. Bokfdringsmässigt ska 
återbetalningen bokfåras år 2015 medan utbetalningen kommer att ske 
under år 2016. 

Finanskonton 

s katteprognosen 

Senastt:: skatteintäktsprognosen, daterad 2015-04-29 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli ca 3,3 mla: 
lägre än budgeterat. 

statsbidrag och utjämning 

På posten statsbidrag och utjämning redovisas en prognostiserad avvikelse 
om 5,9 mla:. Efter valet aviserades i regeringens budgetproposition för år 
2015 att vissa satsningar kommer att göras inom skol- och äldreområdet 
samt ändring av arbetsgivaravgifter for ungdomar under 25 år. I budgeten 
får år 2015 hade kommunen rälmat in delar av dessa satsningar i den budget 
somkommunfullmäktige fastställde får år 2015. Riksdagen fattade beslut 
enligt alliansens budgetforslag, varpå dessa satsningar reducerades i 
generella statsbidrag till kommunerna. Den 15 april presenterade regeringen 
2015 års vårändringsbudget for år 2015. Vårändringsbudgeten anger 
fårändringar i årets budget. Ansölrningsfarfarandet for kommunema att ta 
del av medlen är oldart och kommer att utarbetas av skolverket och 
socialstyrelsen under året. 

Nedan sammanfattas några av de stöne satsHingama år 2015: 

l miljard avsätts till äldreomsorgen 2015 -ej medtaget i prognosen ca 2,0 
mkr, om bidraget berälrnas i kronor per invånare. 

• Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner for 2015 som 
kompensation får att nedsättning av socialavgiftema för unga slopas 
-medtaget i prognosen ca 1,5 mkr. 

Inom utbildningsområdet har många satsningar lagts in och tagits bort 
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beroende av vilka partier som lagt förslagen. Detta gör att det är svårt att 
följa upp vilka anslag som kommer i det generella statsbidraget och vilka 
som är riktade. För Håbo kommun handlar det om O- 5,0 mkr beroende 
på vilka kriterier som kommer att ställas på ansökningama. se nedan. 

Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 
miljarder per år från 2015- ej medtaget i prognosen .. 

Minskade bamgrupper i förskolan, 415 miljoner 2015- ej medtaget i 
prognosen .. 

Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016-2018-
ej medtaget i prognosen. 

• satsning på nngdomar i jobb år 2015 178 miljoner for att uppgå till 
3,5 miljarder år 2019 - ej medtaget i prognosen .. 

Finansnetto 

Räntenivån är fortfarande låg får år 2015 innebärande lägre räntekostnader 
får kommunens lån. Ett prognostiserat överskott om 4,2 mla redovisas får år 
2015. 

Aterbetalning av Villkorat aktieägartillskott från HMAB 

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott från HMAB (Håbo marimads 
AB) ingår inte i prognosen per 31 mars, utan komthyr att bokas upp under 
året och redovisas i delårsbokslut per 31 augusti. 

Budgetjusteringar beslutade av KF 

Budget får arvoden for förtroendevalda har omdisponerats mellan 
nämnderna utifrån den nya politiska organisationen, enligt uppdrag från 
kommnnfullmälctige vid budgetbeslutet i decembe~. 
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Ny budget 2015 

Budget KF Arvoden Berednings· Politisk TOTAL T Om-

2015 grupper sekr fördelning 

Kommunfull mäktige 570 548 292 
,. 

840 270 

Valnämnd 21 7 
,. 

7 -14 

Revision 204 305 305 101 

Kommunstyre lse 1573 2384 2384 811 

Ks-au 179 47 47 -132 

Personal o förhandl.utsko 
,. 

10 10 lO o 
Nämndsadministration 423 423 423 

Ku ltu r- och livsmiljöutsk o 89 89 89 

Tekniska utskottet f d MoT 225 89 89 -136 

Öve rförmyndarnämnd 41 105 105 64 

Barn och utbildningsnämnd 
,. 

425 479 479 54 

Barn o utbildn ingsnämnd au 67 105 105 38 

Bildningsnämnd 
,. 

o o o o 
Vård- och omsorgsnämnd 260 252 252 -8 

Socialnämnden 165 133 133 -32 

Bygg- och mil jönämnden 
,. 

181 168 168 -13 

KS til l förfogande 1516 o -1516 

5437 4 722 292 423 5437 o 

Förslag till omdisponering av budget tillföljd av omorganisation 

Ansvaret for verksamheterna ishall, simhall och utomhusanläggningar har i 
en omorganisation överförts från gatu- och parkenheten inom telGliska 
avdelningen till enheten för fritid och anläggningar inom kultur och 
livsmiljö. Driftbudget for verksamheterna uppgår tilll3 427 th och fareslås 
överfåras i enlighet med omorganisationen. Justering av budgetbeloppet kan 
bli aktuellt inför delårsbokslutet 

lFtvesteringsbudget och exploateringsverksamheten 

För investeringsbudgeten, som uppgår till 113,7 mkr exldusive 
exploate1ingsinvesteringar, är den enda avvikelsen att investeringen i e
arkiv föreslås föras över till år 2016 eftersom den senareläggs. 

Aktuella exploateringsprojekt är Logistik Bålsta/Västerskog Norras 
industriområde, Frösundavik och Svarta Lutan. Inga avvikelser mot budget 
fim1s att rapportera i exploateringsverksamheten. 
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Måluppfyllelse 

Uppfåljning av måluppfyllelse görs inte nu i mars, men nämnderna ska 
rapportera om det redan nu är känt att något mål inte kommer att uppfyllas. 
Ingen nämnd har rappmierat att något mål inte kommer att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppfåljning mars 2015 KS2015/160 m 2015.2570 

Tjänsteskrivelse 2015-05-08 

Socialnämndens beslut§ 45 2015-04-28 

Vård- och omsorgsnämndens beslut§ 57 2015-05-05 

Bygg- och miljönämndens beslut § 66 2015-05-15 

Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 55 2015-05-06 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 61. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Carina Lund (M) yrkar att utskottets fårslag till beslut kompletteras tmder 
fårslag till fullmäktig med fåljande beslutssats: "Fullmäktige beslutar 
uppdra till samtliga nämnder att se över möjligheterna dels till 
effektiviseringar och dels till justeringar av taxor." 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att Lunds (M) yrkande avslås. 

Proposi tiansordning 
Efter debatt fårslår ordfåranden att styrelsen forst prövar utskottets fyra 
förslag till beslut. Därefter prövas Lunds (M) yrkande mot Fröjds (Båp) 
avslagsyrkande. styrelsen godkänner beslutsordningen. 

Efter prövning finner ordfåranden att styrelsen tillstyrker utskottets samtliga 
beslutsförslag. Därefter prövas Lunds (M) tilläggsyrkande och ordfåranden 
fi1mer att styrelsen tillstyrker detta. Vote1ing begärs och fåljande 
voteringsproposition fastställs: Den som röstar får Lunds (M) yrkande röstar 
ja. Den som röstar mot fårslaget röstar nej. Onuöstningen utfaller med sju 
jaröster (Liselotte Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Christian Nordberg 
(MP), Håkan Welin (FP), Fred Rydberg (KD), Bengt Björlrman (SD) och 
Carina Lund (M)) och med sex nejröster (Agneta Hägglund (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Eva Staake (S), FredrikAnderstedt (S), Werner Schubeti 
(S) och Qwe Fröjd (Båp)). styrelsen bifaller därmed yrkandet. 

{fJi/- l;eJ l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 96 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/160 

l. Styrelsen godkänner omdisponelingen av budget for arvoden i tabellen 
enligt den nya politiska organisationen 

2. styrelsen godkänner överf6lingen av budget 13 427 tkr från gatu- och 
parkenheten till enheten för fritid och anläggningar, for ishall, simhall 
och utomhusanläggningar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna delårsuppfoljning mars 2015. 

2. Fullmäktige beslutar att uppmana barn- och utbildningsnämnden och 
överformyndamämnden att åtgärda/minimera prognostiserade 
underskott och att det redovisas i delårsbokslutet per augusti. 

3. Fullmäktige beslutar att uppmana samtliga nämnder att se över 
möjligheterna dels till effektiviseringar och dels till justeringar av taxor. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

!d l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/156 

Beslut om mål för kommunstyrelsen år 2016 

Sammanfattning 
Vid kommunfulhnäktige den23mars 2015 antogs nya mål får fullmäktige 
för perioden 2016-2018. Kommunstyrelsen har utifrån dessa nya mål och 
strategier tagit fram sju mål och ett antal nyckelindikatorer får år 2016. De 
nya målen får kommtmstyrelsen är kopplade till fullmäktiges mål enligt 
nedan: 

Attraktiva Håbo 
• Planberedskap får nya fåretagsetableringar och bostäder ska ligga i fas 

med identifierade behov. 
• Alla i Håbo skall ges goda fårutsättningar att må bra och utvecldas. 

Kvalitativa och effektiva Håbo 
• Håbo kommun är en attr·aktiv arbetsgivare 
• Öka effektiviteten och kvaliteten inom samtliga kommunstyrelsens 

verksamheter genom ständiga fdrbättringar. 

Hållbara Håbo 
• Håbo kommun värnar om och inspirerar till god matkultur med 

näringsriktiga och lustfyllda måltider i en lugn och rofylld miljö. 
• Öka energieffektiviseringen i kommunens fastigheter och verksamheter. 

Håbo en kommun med sund ekonomi 
• Exploate1ingsverksamheten skall totalt sett ge ett ekonomiskt överskott. 

Process för framtagande av nya mål för kommunstyrelsen 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens fårvaltning har haft möjlighet att 
fåreslå mål och nyckelindikatorer får år 2016. En politisk arbetsgrupp 
bestående av ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen har uti:fi.'ån tjänste
männens input arbetat fram det slutgiltiga fårslaget som fåreligger får 
beslut. Flera nyckelindikatorer saknar värde får nuläge och/eller målvärde 
och dessa kommer att kompletteras under höstens arbete. 

Nästa steg och tidplan 
Kommunfullmäktige fattar beslut om budget för drift och investe1ingar med 
nämndsmål, skattesats och budgetstyrprinciper den 15 juni. Därefter 
påbö1jas verksamhetsplaneringen med detaljbudget och målnedbrytning 
med defmition och värden får nyckelindikatorer. Nämnders och bolags 
budget och mål ska vara ld ara i Stratsys den 26 oktober. 

~l rti l 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 97 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/156 

- Kommunstyrelsens mål får 2016 (KS20151156 nr 2015.2632) 
- Tjänsteskrivelse 2015-05-04 
- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 62. 

Utskottet tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att får år 2016 anta sju (7) nya mål och 24 
nyckelindikatorer enligt "Kommunstyrelsens mål får 20 16" 
(KS2015/156 m 2015.2632). 

2. styrelsen beslutar att uppdra åt fårvaltningen att under hösten 
komplettera nyckelindikatorerna med nuläge och mål värde. Komplett 
underlag for beslut som en del av återrapporteting av detaljbudget får år 
2016 på kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2015. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kvalitetssamordnare 

Id l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/162 

Förslag till ekonomiska ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 

Sammanfattning 

Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar får chiftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
föränchingar i befallmingens sammansättning och behov samt fårändringar i 
lagar och förordningar. Budgeterat resultat får år 2016 uppgår till 21,5 mkr 
eller 2, l procent av skattenettot Nämndemas budgetramar har utökats med 
30,8 mkr eller med 3,2 procent i jämförelsen med budget 2015. Budgeterade 
resultat får åren 2017 och 2018 uppgår till ca 12,3 mla eller 1,2 procent av 
skattenettot år 2017 respektive ca 17,8 mla eller 1,6 procent av skattenettot 
år 2018. 

Budget och fmansie1ing för exploate1ingsverksamhet får år 2016 kommer 
att kompletteras under hösten till kommunfullmäktige. 

De utredningsuppdrag som kommtmstyrelsen uppdragit till nämnder och 
förvaltningarna och som kan påverka de ekonomiska ramarna för år 2016 
kommer att föreläggas får kompletteringsbeslut till kommunfullmäktige den 
16 november, år 2016. 

Nämnderna och styrelsen ska till kommunfullmäktige den 14 december 
återredovisa sin budget och verksamhetsplan får år 2016. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 99,8 mla får 
skattefinansierade verksamheter och till 63, l mkr får taxefinansierade 
verksamheter. Med föreliggande investeringsfårslag uppgår 
fmansieringsbehov får år 2016 till ca 86,9 mkr. Kommunstyrelsens 
förvaltningen har i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett alternativt 
fårslag till finansiering av investe1ingar, istället får extern upplåning. 
Återrappmtering till kommunfullmäktige sker i november. 

Borgensåtagande för kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping 
-Håbo 

Medlemskommunerna har idag ett borgensåtagande på 7 mla för 
Räddningsfårbundet Under 2016 kommer fårbundet att investera i 2 nya 
brandbilar till en kostnad på 9,0 mla. Rädchlingsfårbtmdet begär att 
medlemskommunerna utökar borgensåtagande tilllO,O mla, d.v.s en 
utöklling med 3,0 mla. 

Id l 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §98 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DatLim 

2015-05-25 

KS 2015/162 

- Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016 och 
plan 2017-2018- Alliansensens fårslag 

Protokoll Sarm·ådsmöte angående räddningstjänstens budget 2016 

Budgetäskande 2016 - kommunens revisorer 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 63 

Budgetfårslag gemensamt får (S) och (V) 

Budgetfårslag får (Båp) - överensstämmer med budgetfårslaget får (S) 
och (V) 

- Budgetfårslag får (SD). 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan eget fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde föreligger följande fårslag till budget: 

Alliansens fårslag gemensamt får (M), (KD), (FP), (C) och (MP) 

Ett får (S) och (V) gemensamt fårslag (identiskt med fårslaget från (Båp )) 

Ett fårslag till budget från (Båp) (identiskt med fårslaget fl-ån (S) och (V)) 

Ett fårslag till budget från (SD). 

Noteras att Bengt Björkman (SD) meddelar att han inte kommer att verka 
får att fårslaget prövas av kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. 

Owe Frö j d (Båp) yrkar att samtliga budgetfårslag ska överlänulas av 
komnnmstyrelsen till fullmäktige, utan förslag till beslut. 

Noteras att Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) godkänner att de två 
identiska budgetfårslagen behandlas som ett förslag. 

Carina Llmd (M) meddelar att Alliansens fårslag till budget kompletteras 
med en sjunde att-sats med följande lydelse: "Fullmäktige beslutar att det av 
regeringen aviserade ekonomiska bidraget till förskolan kommer att justera 
upp dliftbudgeten får skolor näT beslut om utbetalning föreligger." 

Efter ajomnering godkänner styrelsen följande beslutsordning får de tre 
budgetförslagen. Alliansens fårslag till budget utgör huvudfårslag. Ett 
motförslag till detta utses genom prövning av de båda återstående 
budgetförslagen. Ordfåranden prövar de båda återstående fårslagen och 
filmer att- • et får (S), (V) och (Båp) gemensanlilla fårslaget ska utgöra 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/162 

finner att det fcir (S), (V) och (Båp) gemensamma fårslaget ska utgöra 
motforslag till Alliansens fcirslag. Efter propositionsforfarande av de båda 
fårslagen var fcir sig finner ordfårande att styrelsen beslutar i enlighet med 
Alliansens fårslag 

Votering begärs och fcilj ande vote1ingsproposition fastställs: Den som röstar 
fcir Alliansens fårslag röstar ja. Den som röstar fcir (S), (V) och (Båp) 
gemensarmua forslag röstar nej. Omröstningen utfaller med sex ja-röster 
(Liselotte Grahn Elg (M), Göran Eriksson (C), Clnistian Nordberg (MP), 

Håkan Welin (FP), Fred Rydberg (KD) och Carina Lund (M)) och med sex 
nejröster (Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Werner Schube1i (S) och Qwe Fröjd (Båp)). En 
ledamot (Bengt Björkman (SD) avstår deltagande i mmöstningen. 

Eftersom omröstningen utfallit med lika röstetal meddelar ordfåranden att 
styrelsen beslutar enligt Alliansens budgetförslag tillsammans med tidigare 
redovisast tillägg från Cmina Lund (M). 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att uppdra till fårvaltningarna/nämndema att till 
kmmnunstyrelsens sammanträde den 26 oktober redovisa fciljande 
utredningsuppdrag; 

a) Redovisning av satsningarna från regeringen år 2016 som 
tillfaller kormmmen inom äldreomsorgen, fårskola och 
grundskola. 

b) Utredning avseende översyn av taxor och avgifter får 
kommunens verksamheter. 

c) Utredning avseende Arenor fcir aktiviteter 

d) Utredning beträffande ersättningsplan fcir Björkvallen. 

e) Utredning avseende utomhusrinlc fcir ishockey. 

f) Uh·edning avseende principer får under- och 
överskottshantering för kommunens verksmnheter. 

g) Utredning avseende alternativ ftnansie1ing för kmmnunens 
investe1ingar, år 2016. 

2. styrelsen beslutm·, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
rälening un~r år 2016 omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 98 

Datum 

2015-05-25 

KS 2015/162 

på de lån som forfaller till betalning under år 2016 och vid 
omfOrhandling/omplacering av kommunens befintliga lån mellan olika 
kreditinstitutioner. 

3. styrelsen beslutar, att skuldebrev och borgensåtaganden, som är 
beslutade med stöd av delegering, skall undertecknas två i forening 
enligt kommunstyrelsens beslut om fitmateckning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges bes l ut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten for år 2016 till 21 :34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullrnäktigenivå. 

3. Fullmäktige fastställer kommlmsty:relsens forslag till 
nettokostnadsramar tla, totalt for driftbudgeten år 2016, enligt fOljande: 

Komrnunfullmäldige 
Stöd till politiska partier 
Valnämnd 
Revision 
Kommunstyrelse 
Räddningstj änst 
Överfonnyndare 
Bygg- och miljönämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 
Vård- och omsorgsnämnd 

4. Räddningstjänstens anslag om 19 075 tkr beslutas under forutsättning 
att Enköpings kornmun fattar ett likalydande beslut om utöla1ingen av 
sin andel for år 2016. 

5. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och nämnder. 

6. Fulhnäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till investeti ngsramen 
totalt for investetingsbudget år 2016 om 162 919 tkr, enligt nedan. 

l '""'"""" 
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2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 98 KS 2015/162 

7. Fullmäktige beslutar att de av regeringen aviserade ekonomiska 
bidraget till förskolan kommer att justera upp mittbudgeten för skolor 
när beslut om utbetalning föreligger. 

skattefinansierade verksamheter 

Kmmnunstyrelse 96 427 th 

Barn- och utbildningsnämnd 3 000 th 

Vård- och omsorgsnämnd 350 tia: 

Taxefinansierade verksamheter 

V a-verksamhet 61 000 th 

Avfallsverket 2 142 tia 

_ 8. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att föreslå hur kommunens 
investeringar for år 2016 ska finansieras till kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. 

JUSTERARE 

9. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som forfaller 
till betalning under år 2016 och vid omfor-handling/omplacering av 
kommunens befmtliga lån mellan olika heditinstitutioner. 

l O. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om l 040 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB enligt 
lagstiftningen om allmännyttan. 

12. Fullmäktige godl\:änner att kommlmstyrelsen beslutar om vad som anses 
som marlrnadsmässigt borgensavgift. 

13. Fullmäktige beslutar, att såsom for egen skuld ingå borgen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo motsvarande Håbo kommuns andel 
35 procent eller 3,5 mkr, totalt borgensåtagande för båda kommunerna 
får upp gå till maximalt l O, O mkr. 
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JUSTERARE 

KS § 98 KS 2015/162 

14. Fullmäktige beslutar att en borgensavgift tas ut i samråd med 
Enköpings kommun år 2016 från kommunalfårbundet 
Räddningstj änsten Enköping-Håbo. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 

l re/ l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-25 

KS 2015/146 

Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Dojo 

Sammanfattning 
Bålsta Dojo bedliver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommunen inhyrd 
lokal i den så kallade IP-Gallerian. Föreningen har vid flera tillfållen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och b1ister i lokalen. Det har bland annat 
varit ej fungerande vä1me vill(et bidragit till att inomhustemperaturen vid 
flera tillfållen varit minusgradiga, frusna toaletter och duschar och problem 
med belysningen. Föreningen har på grund av felen och bristema tvingats 
ställa in sin verksamhet. 

För att visa sitt missnöje har föreningen inte betalat hyran för åren 2010 och 
2011, totalt 44 416la-onor. Kommlmen har upplyst föreningen om att detta 
inte är ett koirekt handlande. Hyresskulden har inte heller bevakats, detta 
gör att det inte är möjligt att dliva in skulden via kronofogdemyndigheten. 

I december 2012 förs en dialog via mail med föreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare föreslår kommunen att om föreningen 
betalar hyran får år 2012, är man beredd att slaiva av hela slmlden. 

Föreningen betalar hyran enligt förslaget. Kommunen har inte shivit av 
slmlden enligt förslaget. 

Kultur och Livsmiljös yttunde 

Föreningen har uppfattat mailen den 3 december 2012 som ett förslag till 
uppgörelse och agerat därefter, det vill säga, betalat hyran för år 2012 mot 
att skulden sbivs av. Någon avsbivning har ännu inte gjorts. Kultur- och 
Livsmilj ö avser att sicriva av skulden. 

Ekonomi 

Hela kostnaden tas av Kultur och Livsmiljö, enheten för förening och 
anläggning, inom befintlig budgetram 2015. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur hyresreskontra 2015-04-15 

Mail daterad den 3 december 2012 till Bålsta Doja 

Tjänsteslcrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.2328 

Kultm-och livsmiljöutskottets förslag till beslut 2015-05-13, § 25. 

Utskottet tillstyrker avshivning. 
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l. Styrelsen beslutar att avskriva Bålsta Doj os hyresskuld på 44 416 
laonor. 

Beslutsexpediering 
Kultm och Livsmiljö- enhetschefen får fårening och anläggning 
Ekonomichefen 
Bålsta Dojo- ordfårande 
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Avskrivning av hyresskulder, Bålsta Judo 

Sammanfattning 
Bålsta Judo bedriver sedan 2006 sin verksamhet i en av kommunen inhyrd 
lokal i den så kallade IP-Gallerian. Föreningen har vid flera tilWillen under 
åren 2009 och 2010 påtalat fel och brister i lokalen. Det har bland annat 
varit ej fungerande värme vilket bidragit till att inomhustemperatmen vid 
flera tillf<illen vmit minusgradig, frusna toaletter och duschar och problem 
med belysningen. Föreningen har på grund av felen och bristerna tvingats 
ställa in sin verksamhet. 

För att visa sitt missnöje har fåreningen inte betalat hyran får åren 2010 och 
2011 , totalt 84 863 kronor. Kommunen har upplyst fåreningen om att detta 
inte är ett korrekt handlande. Hyresskulden har inte heller bevakats, detta 
göra att det inte är möjligt att driva in skulden via laonofogdemyndigheten. 

I december 2012 fårs en dialog via mail med föreningen om den uppkomna 
situationen. För att komma vidare föreslår kommunen att om fåreningen 
betalar hyran får år 2012, är man beredd arr sk.tiva av hela skulden. 

Föreningen betalar hyran enligt förslaget. Kommunen har inte skrivit av 
skulden enligt förslaget. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningen har uppfattat mailen den 3 december 2012 som ett förslag till 
uppgörelse och agerat därefter, det vill säga, betalat hyran för år 2012 mot 
att skulden slaivs av. Någon avslaivning har ännu inte gjorts. Kultm och 
Livsmiljö avser att slaiva av skulden. 

Ekonomi 

Hela kostnaden tas av Kultur och Livsmiljö, enheten Förening och 
Anläggning, inom befintlig budgetram 2015. 

Beslutsunderlag 

Utdrag ur hyresreskontra 2015-04-15 

Mail daterad den 3 december 2012 till Bålsta Judo 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.2339 

Kultur- och livsmiljöutskottets fOrslag till beslut 2015-05-13 § 26. 

Utskottet tillstyrker avslaivning. 

(piL IJ I 
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l. Styrelsen beslutar att avslaiva Bålsta Judos hyresskuld på 84 683 
kronor. 

Beslutsexpediering 
Kultur och Livsmilj ö - enhetschef får Förening och Anläggning 
Ekonomichef 
Bålsta Judo - ordfårande 
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Förslag till uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att uppdra till 
kommunstyrelsen att får fullmäktige redovisa forslag på arbetsbeskrivning 
får kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun. 

Ett fårslag till arbetsbeslaivning arbetades fi·am och remitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga partier som fimlS 
representerade i kommunfullmäktige. 

Svar på remissen har inkommit från Socialdemohatema och 
Sverigedemohaterna. 

Förvaltningen överlämnar forslagen till arbetsutskottet utan eget forslag till 
beslut. 

Arbetsutskottet överlämnar 2015-05-12, § 69, forslag till beshivning till 
kommunstyrelsen utan eget forslag till beslut. Vissa justetingar och tillägg 
noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsbeshivning for kommunalråd, oppositionsrad och gruppledare i 
Håbo kommun, hid.nr 2015.513 

Socialdemoleratemas fårslag, hid.m 2015.2115 

- Sveligedemoluatemas forslag, hid.m 2015.2114 

Tjänsteslcrivelse 2015-05-04. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 69 

- Förslag till uppdragsbeslcrivning får kommunalråd, oppositionsråd och 
gr-uppledare, KS hid m 2015.3047. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras en redaktionell ändring och att tredje paragr·afens punkt d utgår från 
utskottets förslag. Förslaget benämns fortsättningsvis "Uppdrags
beslcrivning ... ". 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta fårslag till uppdragsbesklivning får 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare KS hid nr 2015.3047. 
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Beslut om rutin för förtroendevaldas deltagande vid kurser och 
konferenser 

Sammanfattning 

Det inkommer inbjudningar och erbjudanden om deltagande i olika extema 
kurser och konferenser riktade till komrotmens få1iroendevalda till 
kommunstyrelsen i stort sett vmje dag. Dessa har enligt rutin 
vidarebefordras till de fårtroendevalda som ansetts berörda av innehållet. 
Utöver det så vidarebefordrar även konununstyrelens förvaltning ett antal 
koncemintema inbjudningar till kommunens förtroendevalda. 

Det har i efterhand uppkommit vissa otydligheter hing detta förfarande, 
fi·amfårallt avseende vilka kurser, konferenser och utbildningar som anses 
berättiga till fårrättningsarvode. Mot bakgrund av detta föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att komnnmstyrelen beslutar att fastställa 
följande rutin avseende fårtroendevaldas deltagande vid kurser och 
konferenser: 

Avseende deltagande 

l. För att fårrättningsarvode, ersättning fOr förlorad arbetsfårtjänst samt 
reseersättning för en extem kurs, konferens eller utbildning ska utgå 
krävs att beslut avseende deltagande fastställas av den nämnd eller 
styrelse där den fårtroendevalda har sitt uppdrag. Detta kan ske via 
beslut på ett sammanträde eller via delegationsbeslut av ordföranden. 

2. Det är ordfåranden i fullmäktige, nämnd eller styrelsen som 
attesterar ersättningsanspråk från en förtroendevald. 

3. En enskilda fårtroendevald som önskar deltaga på en extem kurs, 
konferens eller utbildning ansvarar får att framfåra detta till berörd 
nämndsordfårande. 

4. En fårtroendevald ska inte själv anmäla sig till extema kurser och 
konferenser eller boka resor eller hotell. Frågor om anmälningar ska 
hanteras av respektive förvaltnings kansli. 

5. Fönättningsarvode och ersättning får förlorad arbetsförtjänst anges 
på konmmnens arvodesblankett 

Självfallet äger konm1unens fårtroendevalda rätten att deltaga på kurs, 
konferens eller utbildning utan att begära ersättning får detta. 
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l. Kommtmstyrelsens förvaltning distlibuerar externa inbjudningar 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde via mail till berörda 
kommunstyrelseledamoter. 

2. Kommunstyrelsens förvaltning distlibuerar inbjudningar som rör 
kommun- eller verksamhetsöverglipande områden via mail till 
samtliga gruppledare som ansvarar får att spiida informationen 
vidare inom den egna partigmppen. 

3. Vid koncerninterna inbjudningar eller kallelser ska det alltid framgå 
vilken kommunal instans som bjuder in genom att ordfåranden står 
som sammankallande. 

4. Vid samtliga koncerninterna inbjudningar eller kallelser ska det 
alltid framgå humvida ersättning utgår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse hid. 2015.2298 
- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 70. 

Utskottet tillstyrker fårslaget efter viss justering. 

'· 
Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att anta fårslag till rutin, justerat av arbetsutskottet. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och bolag 
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Förslag till remissvar till landstingen i Uppsala län angående 
regionbildning 

Sammanfattning 
Landstinget i Uppsala län avser att den 30 september 2015 ansöka till 
regeringen om att den l januari 2017 överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en region med 
ett direktvalt regionfulhnälctige 2017. Förfarandet med bilda en region 
innebär att Regionfårbundet i Uppsala län och Landstinget i Uppsala län 
organisatmiskt går samman. 

Landstinget ställer nu, via remissförfarande, frågan till kommunerna i 
Uppsala län- och då även till Håbo kommun - huruvida man tillstyrker 
förslaget. Remisstiden är fastställd till30 juni 2015. 

Ett eventuellt tillstyrkande av landstingets förslag innebär inte att Håbo 
kommun har fårb1mdit sig att i framtiden tillhöra den föreslagna regionen. 
Håbo kommun äger i framtiden rätten att till regeringen ansöka om länsbyte. 

Yttrande 
Regionfi"ågan handlar om vilka organ som ska handha och driva den 
regionala ·utvecldingen i Sverige. Det är en fråga som alctualiserades i och 
med det svenska ED-medlemskapet i mitten på 1990-talet och som i 
pralctiken har debatteras och utretts ända sedan dess. I Sverige bildades 
formellt de tre fårsta regionerna 2011. Den l janua1i 2015 bildades sju nya 
regioner i Sverige, vilket innebär att det idag finns tre olika organ i Sverige 
som hanterar regional utveclding; landsting, länsstyrelser och kommunala 
regionfårbund. Skilh1aden dem emellan är att länsstyrelsema är statliga 
myndigheter som styrs utav statliga regle1ingsbrev och direktiv medan 
landstingen är direld folkvalda, och kommunfårbunden indirelct folkvalda, 
organ. 

Ett troligt framtida scenmio är att endast två organ kommer tillåtas vara 
ansvariga får den regionala utvecldingen: landstingen eller länsstyrelserna. 

Landstingets förslag ilmebär att Regionfårbundet i Uppsala och Landstinget 
i Uppsala län går samman och bildar en regionkommun. Konlcret innebär 
detta att det lagstadgade ansvar för regional utveclding som idag f111lgörs av 
regionfårbundet föreslås hanteras av denna framtida regionkommun. Likaså 
föreslås att de övriga statliga uppdrag som idag handahas av 
regionfårbundet hanteras av regionen. Vad som kommer att hända med de 
medlemsuppdrag som komm1merna i Uppsala län idag uppdragit till 
regionfårb1mdet framgår inte av remissen. 
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För Håbo kommun- och resterande kommuner i länet- innebär forslaget 
att möjligheten att direkt påverka och utöva inflytande över den regionala 
utvecklingen minskar. Detta faktum påpekas i remissen och där framhålls 
lcommunemas fortsatta inflytande över de regionala utvecldings:fi:ågoma i 
den kommande regionen som en utav hörnstenarna i det fortsatta arbetet. 
Det framhålls även att överenskommelser om regionens uppdrag, 
framtagandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS) och utfo1mningen av 
den framtida tjänstemannaorganisationen hör till uppgifter som ska lösas 
gemensamt mellan landstinget och kommunerna. Dock presenteras inget 
forslag till potentielllösning på dessa fi·ågor i remissen. 

I grunden anser Håbo ko1nmun att ett det regionala utvecldingsuppdraget 
bäst hanteras av folkvalda regionala organ. Eftersom det förefaller sannolikt 
att det regionala utvecklingsuppdraget i framtiden kmnmer att hanteras av 
antingen länsstyrelser eller landsting, så anser Håbo kommun att 
landstingets forslag representerar det bästa alternativet for länet sett som en 
helhet 

För Håbo kommlms vidkommande innebär dock landstingets forslag 
minskad möjlighet till inflytande och påverkan, och i sak har kommunen att 
ta ställning till ett forslag utan ldara besked om hur kornmunens möjligheter 
till påverkan kommer tillgodoses framgent. Kommunen ombeds även göra 
detta' ställningstagande under en relativt stor tidpress. Det är Håbo kommun 
bestämda uppfattning att detta inte är ett tillfredställande tillvägagångssätt 
for att hantera sådana, for länet och kommunema, viktiga och komplexa 
frågor. Därfor vill Håbo kommun understyrka viieten av att kommunemas 
framtida möjlighet till påverkan och delaktighet i den regionala 
utvecldingsprocessen verldigen hanteras med den noggrammet och 
transperens som anstår en sådan strategiskt viktig fråga. 

Mot bakgrund av detta tillstyrker Håbo kommun landstingets förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Landstinget i Uppsala län 
- Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-15 § 78. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Komnllmfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att tillstyrka att landstinget i Uppsala län ansöker 
hos regeringen om att den l januari 2017 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecldingsansvar i vissa 
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län (SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en 
region med direktvalt regionfullmäktige 2017. 
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Förslag till avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den 1 juli 2015 

Sammanfattning 
Skolverlcet fastställer slutligt statsbidrag får kommande bidragsår senast den 
sista december Va1je år. Statsbidraget betalas ut under fårutsättning att 
kommunen fOljer villkoren i Förordning (200 l: 160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom fårskolan och fritidshemmet. 

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kommun tillämpar reglerna får maxtaxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan får förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bam- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
de nya avgiftsnivåerna får maxtaxa får fårsko la, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Reglerna gäller tillsvidare. 

Dokumentansvruig: Ac.lministrativ chef 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2015-04-27 BOU2015/168 nr 2015.2441 
Tjänsteslaivelse, 2015-04-01, BOU2015/168 nr 2015.1718 
Nya avgiftsnivåer får maxtaxa, Skolverket 2015-03-24, BOU 15.1839 
Regler får avgifter får förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, BOU 
15.1828. 

Nämndens beslut 

l. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
godkänner föreslagna avgifter får fårsko la, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Beslutsunderlag 

- Barn- och utbildningsnämndens fårslag till beslut 2015-05-06 § 65. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter får förskola, flitidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med den l juli 2015 i enlighet med 
bam- och utbildningsnämndens fårslag 2015-05-06 § 65. 
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Inrättande av ett Hälso- och trygghetsråd 

Sammanfattning 
Kommunens uppgift är bland mmat att skapa goda livsmiljöer och goda 
levnadsforhållanden till medborgarna i nära sammarbete med berörda 
myndigheter och organisationer. Genom en tydligare arbetsstruktur ökar 
formägan att identifiera och fårebygga olika risker. Kommunstyrelsens 
forvaltning har därfor i samråd med socialforvaltningen, barn- och 
utbildningsforvaltningen och i nära anslutning med det arbetet hing 
närvårdsutveckling som pågår i Uppsala län, utrett hur fmmen for ett 
utvecldat samråd- och samverkansm·bete inom detta ganska breda område 
skulle kunna se ut. 

Mot bakgrund av detta forslår forvaltningen att det Brottsforebyggande 
rådet (BRÅ) avvecklas och ersätts av ett Hälso- och trygghetsråd. 

Det forslagna rådet skulle fungera som ett verksamhetsövergripande 
samråds- och samverkansorgan inom socialt forebyggande, 
trygghetsskapande och hälsofrämjande arbete med syfte att identifiera och 
forebygga olika lisker och social oro. Arbetet samordnas inom ramen for 
folkhälsa, drog och brottsforebyggande arbete, närvård samt laisberedskap. 
Det är således ett bredare ansvarsområde än nuvarande BRÅ, med tydligare 
synergieffekter. 

Organisation 
Hälso- och trygghetsråd ingåT i organisationsstrukturen for Hälsa, trygghet 
och närvård. Hälso- och trygghetsrådet forslås organiseras via 
kommunstyrelsen och sammanträda en gång per termin. Rådets verksamhet 
omfattar socialt forebyggande-, trygghetsskapande-och hälsofrämjande 
arbete i befolkningen med särskilt fokus på social oro, brottslighet samt barn 
och unga i riskzon. 

Till rådet hör två arbetsgrupper, Trygghet samt arbetsgruppen Barn- och 
unga. Deltagarna är utvalda utifrån sin specifika kompetens inom berörda 
verksamhetsområden. A vrapportering från arbetsgruppema sker två gånger 
per år. 

Syfte med ny struktur för samverkan 

att landsting, kommun, polis och räddningstjänst samordnar sina 
insatser for att effektivt utnyttja resurserna for både individ och 
samhällets bästa 

o att öka samverkansalctöremas förmåga att uppnå social hållbarhet 
genom att identifiera och forebygga socialarisker 
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• att ge exempel på gemensamma metoder och uppfoljningsbara 
nyckeltal 

• att kvalitetssäla-a och samordna det hälsofrämjande arbetet 

att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarhet 

att utifrån en gemensam kunskap och analys sätta adekvata mål och 
genomfora insatser 

Konsekvensbeskrivningar 
Barn och Unga - Förslaget ger forbättrade möjligheter for barn och unga. 

Vuxna och äldre - Genomfors förslagen kommer ingen forsämring for 
vuxna och älch·e att ske. 

Samverkan - Genomfors forslaget ges ökad möjlighet for individen få ett 
samlat organiserat stöd från både konumm, landsting, polis och övriga 
aktörer. Ett samordnat strategiskt arbete är till nytta for kommunens 
samtliga invånare. 

Ekonomi ,. Kostnaden for att genomfora fårslaget inryms inom samverkande 
aktörers ordinarie budget. 

Beslutsunderlag 

Reglemente for Hälso- och trygghetsråd 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-22, hid 2015.1 892 

Kultur- och livsmiljöutskottets forslag till beslut 2015-05-13 § 28. 

Utskottet tillstyrker ett imättande. 
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l. styrelsen beslutar att avveckla Brottsforebyggande rådet från och med 
2015-07-01. 

2. Styrelsen beslutar att inrätta ett Hälso- och trygghetsråd från och med 
2015-07-01. 

3. Styrelsen beslutar att anta reglemente for Hälso- och trygghetsråd. 

Beslutsexpediering 
Lokalpolisområde Enlc./Håbo 
Direktion Kommunalforbund Räddningstjänst Enköping/Håbo 
Hälsoäventyret i Håbo 
säkerhetssamordnare 
HåbohusAB 
F öretagarfåren ingen 
Svenska Kyrkan i Håbo 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Socialnänmden 
Bam och utbildningsnämnden 
Landstingets lednings grupp 
Närvårdskoordinator 
Plan och utvecklingsavdelningen 
Gatuenheten 
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Förslag om riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-10, § 92, att en översyn av det 
styrdokument for nämndadministration, som varit gällande sedan 2004, 
skulle genomforas av förvaltningsövergripande arbetsgrupp. n. 

Det gamla styrdokmnentet reglerade vissa rutiner, slaivmallar med mera for 
nänmdernas administration som till exempel ärenderegistrering, utformning 
av beslutsunderlag och protokoll med mera, men riktade sig i princip till de 
tjänstemän som enkom hanterade det nämndadministrativa arbetet. 

I samband med upphandlingen av ett nytt dokmnent- och 
ärendehanteringssystem så har kommunstyrelsens kansli, i samarbete med 
samtliga nämndsekreterare i kommunen, omarbetat och reviderat detta 
styrdokument Resultatet är ett mer heltäckande dokument - benämnt 
riktlinjer för ärendehauteting i Håbo konm1un- vilket föreslås ersätta det 
tidigare styrdokumentet 

De föreslagna riktlinjema är mer omfattande och beskriver kommunens 
ärendehantering som en process och förtydligar därmed de roller och 
funktioner som kommunens anställda respektive förtroendevalda har att 
utföra. Den ämnar även att på ett övergripande ·S#tt föddara hur och vatför 
ärendehanteringsprocessen ser ut som den gör, samt att verka som ett stöd 
for kommunens handläggare och förtroendevalda i frågor som rör 
registreting, offentlighet- och sekretess, personuppgiftslagen och offentlig 
rätt med mera. 

I riktlinjema forslås även att kommunens nuvarande mallar for 
tjänsteslaivelser och protokoll uppdateras. Uppdatetingen handlar dels om 
att forslaget till beslut, samt beslutet i protokoll, flyttas högst upp i 
slaivelsen samt dels om att vissa nya rubriker - avseende ekonomiska 
konsekvenser och fmansie1ing samt uppfoljning - fareslås som 
obligatoriska i samtliga tjänsteskrivelser. Denna forändring föreslås både for 
att höja kvaliteten i beslutsunderlagen, och dänned i förlängningen i 
besluten, samt för att modernisera och öka tillgängligheten i 
tjänsteskrivelseutseendet för att passa en tid där merpatten av 
informationsutbytet sker elektroniskt. 

Förvaltningen föreslår att de nya mallama ska införas från och med att 
kommunens nya äiendehanteringssystem Ciceron driftsätts under hösten 
2015, men att riktlinjemaiövrigt ska gälla omgående. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 106 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-25 

KS 2014/143 

Riktlinjer får ärendehantering i Håbo kommun 

Tjänsteskrivelse 2015-04-30 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 74. 

Utskottet tillstyrker fårslaget 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta 1ilctlinjer får ärendehantering i Håbo 
kommun samt att dessa ersätter styrdokument får nämndadministration 

2. Fullmäktige beslutar att det nya mallama får protokoll och 
tjänsteskrivelser ska infåras i samband med att kommunens nya 
ärendehantetingssystem driftsätts 

IJ I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 107 KS 2015/150 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län - verksamhetsåret 2014 

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

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse for fOrbundets verksamhet 
under år 2014. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsforbundet Uppsala län bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunl<.t 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskapema 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." 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for 
verksamhetsåret 20 l4. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse for 2014 
Tjänsteskrivelse 2015-04-24 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-05-12 § 71. 

Utskottet tillstyrker ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommlmstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l . Fullmäktige beslutar att förI-Iåbo kornmuns del, bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten under år 2014. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 108 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2015/24 

Redovisning av berett medborgarförslag angående att förbjuda 
försäljning och inköp samt handhavande av fyrverkerier för 
allmänheten 

Sammanfattning 
Den 29 december 2014 inkom ett medborgarförslag där forslagsställaren vill 
att kommunen forbjuder forsäljning och inköp samt handhavande av 
fyrverkerier for allmänheten. Kommunstyrelsens forvaltning har fått 
uppdrag att utreda frågan. 

Utredning 
I enlighet med Ordningsförordningen l kap l § bemyndigas kommunen att 
lämna närmare foreslaifter kling användningen av pyrotekniska mtildaT. I 
Kommunens Allmänna Ordningsföreskrifter ges följande begränsning i 
användandet av pyrotekniska mtildar och fyrverkerier: 

20§ 
Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fYrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 
Följande tider under året är undantagnafrån tillståndskravet: 
Nyårsafton: mellan kl. 18.00- 2 4. 00 
Nyårsdagen: mellan kl. 00.00- 02.00 
Påskafton mellan: kl. 18.00- 24.00 
Påskdagen mellan: kl. 00.00- 02.00 
Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00-24.00 
l maj: mellan: kl. 00.00-02.00. 

Den som skjuter av fYrverkerier eller andra pyrate/miska varor ska visa 
största möjliga hän.syn till omgivningen. 

Inledningsvis bör konstateras att komnumen inte har någon möjlighet att 
forbjuda forsäljning av pyrotelrniska artiklar eller fyrverkerier. Det 
kommunala mandatet begränsas till att endast meddela restriktion kring 
användandet. Ett totalforbud av försäljning av pyrotekniska artildar kräver 
ett statligt beslut av tiksdag eller regering. 

A v denna utredning har det inte framkommit någon information om att det 
finns något allmänt missnöje eller oro. De ldagomål som inkommer till 
kommunen fu· främst kring nyår och där har kommunen genom sina 
ordningsforeslaifter redan lämnat restriktioner. Det tillståndskrav som finns 
uppställt motsvarar enligt denna utredning en fullt tillräcklig restliktion. 
Någon ytterligm·e begränsning av användandet finns inte enligt denna 
utredning. Därmed föreslås det på tjänstemannanivå att medborgarforslaget 
lämnas utan hänseende. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 108 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015~05-25 

KS 2015/24 

- Medborgarfårslag, 2014-12-30, hidnr 2015.56 

- Beslut KF§ 3/2015, 2015-02-23, bidnr 2015.1142 

- Tjänsteskrivelse, 2015-04-24, hidrrr 2015.2420 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att avslå 
medborgarforsla get. 

Beslutsunderlag 

- Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-05-25 § 10 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/99 

Redovisning av beredd motion: O-vision- Ingen ung utan arbete, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Av motionen :fiamgår bland annat följande : Ungain-Ungas väg till arbete 
är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsförmedlingen i samarbete 
med Europeiska socialfonden och kommtmer, som vänder sig till unga 16-
24 år som inte arbetar, studerat eller har någon känd planming. 

I Håbo kommun har vi ca l 00 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier 
eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 
ej få godkända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksaniliet skulle 
ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 
kompletteras med Arbetsförmedlingens insatser. 

Arbetsförmedlingen kornmer att ansöka om medel for Unga In 2.0 i 
programperioden ESF 2014-2020. Kommunen har då möjlighet att anmäla 
sitt intresse att delta. 

Mo!i?närerna yrkar: 

att Håbo kommun uttalar sig för en O-vision Ingen ung utan arbete 

att ekonomiska och praktiska fömtsättningar skapas för att uppnå O
visionen. 

Beredning 
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. A v nämndemas yttrande framgår att det 
idag finns ett förvaltnings- och nämndsöverglipande samarbete riktat mot 
elever i grundskolan som påvisat positiva resultat. I övtigt har 
socialförvaltningen deltagit i en ESF-fmansierad förstudie, tillsammans med 
andra offentliga aktörer, med syfte att kartlägga vilka binder och svårigheter 
som finns för att nå arbetsmarknaden i Uppsala län. En primiterad grupp i 
den studien har vatit tmgdomar. Under våren 2015 kommer det att finnas 
möjlighet till att söka ytterligare tinansieting för lokala projekt inom 
omTådet. 

Socialförvaltningen och bam- och utbildningsförvaltningen arbetar 
tillsammans för att ta fiam en proj eldansökan för ett gemensamt pro j elct med 
syfte att motverka skolavhopp och social utslagning. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/99 

Nämnderna fi·amhåller att fullmäktigemålen och nämndsmålen inrymmer 
den nödvändiga inriktning som behövs får att arbetet ska anses som 
prioriterat. Därav fåreligger inga behov om ytterligare mål eller visioner. 

Nämnderna fareslår att motionen ska anses fardigbehandlad med hänvisning 
till det som framkommit under beredningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den fi·åga som motionärerna 
lyfter fram redan idag hanteras som del av den ordinade verksamheten i 
både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samarbetet 
nämnderna emellan. Förvaltningen konstaterar också att det fitms relativt 
långtgående planer på att utöka det samarbetet i linje med det som 
motionärema efterfrågar. 

Motbakgrund av detta fareslår kommunstyrelsens fårvaltning, i likhet med 
bam- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att motionen ska anses 
fårdigbehandlad med hänvisning till det som framkommit under 
beredningen 

Beslutsunderlag 
SN 2015-02-25, § 20 

BOU 2015-02-25, § 25 

Motion daterad 2014-06-04 

T j änsteslaivesle 2015-04-15 

Arbetsskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 76. 

Utskottet tillstyrker att motionen ska anses fårdigbehandlad med 
hänvisningen till ärendets beredning. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Föreslås att motionen ska avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

K01mnunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

..... _ 

KS § 110 KS 2015/157 

Namnsättning av parken vid Gamla stationen 

Sammanfattning 
Namngruppen har haft en namntävling för att bestämma namnet på den 
upprustade parken som ligger vid det gamla stationsområdet. Namngruppen 
tyckte att Jämvägsparken var det bästa alternativet på grund av dess 
historiska koppling. Det är även ett namn som är lätt att använda . 

Utskottets beslutsunderlag 

Narnntävling. 
Tjänsteskrivelse, 2015-04-24, hidnr 2015.2405 

Telariska utskottets förslag till beslut 2015-05-12 § 11. 

Utskottet föreslår att parken benämns Järnvägsparken. 

Beslutsunderlag 
- Teknikutskottets förslag till beslut 2015-05-12 § 11. 

l 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 110 KS 2015/157 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att parken vid gamla stationen i Bålsta namnsätts 
Jämvägsparken. 

Beslutsexpediering 
Namngruppen 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 112 KS 2015/111 

Beslut om SBA-avtal för perioden 2016-2020 

Sammanfattning 
Stockholm Business Region, SBR, har inkommit med forslag till avtal 
mellan Håbo kommun och SBR angående näringslivspolitiskt samarbete i 
stockholmsregionen under namnet Stockholms Business Alliance, SBA. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Håbo kommun även 
fortsättningsvis ska ingå i SBA-partnerskapet och att avtalet godkänns. 

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal, gällande pe1ioden 2016-2020. 

Infotmationsmaterial 

Tjänsteskrivelse 2015-03 -31 

Arbetsutskottets forslag till besl~lt 2015-05-1 2 § 77. 

Utskottet tillstyrker fortsatt deltagande i SBA. 

Kommunstyrelsens beslut" 

l. Styrelsen beslutar att Håbo kommun fOrlänger deltagandet i 
Näringspolitiskt samarbete i Stockholmregionen/ Stockholm Business 
Alliance, for perioden 2016-01-01-2020-12-31. 

2. styrelsen beslutar att kostnaden for deltagandet- ca 80 000 kr per år 
eller totalt 400 000 kr för perioden, finansieras ur kommw1styrelsens 
medel. 

3. styreslen beslutar att uppdra till kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordforande att påteclma avtalet. 

Bes l utsexped i er i n g 
Kommundirektör 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyre lsen 

KS § 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

KS 2014/164 

Behov av korttidsplatser inom äldreomsorgen under 2015 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen återremitterade 2014-11-25-4, § 168,ärendet till 
socialnänmden med begäran att socialnämnden redovisar dels de eventuella 
besparingar som kan uppstå om nämndens fårslag genomfårs dels hur 
driftkostnaden på 3900 tia- berälrnats samt en redovisning av konsekvenser 
om fårslaget inte genomfårs 

Av vård- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2015-04-07, § 42, framgår 
fåljande: Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-03-03 § 23 att 
ätenemittera ärendet till fårvaltningen får ytterligare utredning la.ing 
behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen samt ge ett svar till 
kommunstyrelsen (KS § 168, 2014-11-24) laing de kompletteringar som 
kommtmstyrelsen arbetsutskott begärde vid sitt sammanträde i november . 

. Förvaltningen fick också i uppdrag att till nämnden i höst återkomma med 
en redovisning på de långsiktiga behoven av kmitidsplatser. 

Flödet under år 2015 
Förvaltningen bedömer att korttidsvårds- och särskildboendeplatser inom 
somatilcem är tillräcklig under år 2015 och även i bö1jan av år 2016 . 
Genomsnittlig tid är bara en vecka för att få ett erbjudande av en lägenhet 
när ett beslut av särskild boende är fattat. 

Inom demensvården är det svårare att bedöma. Tillgång av korttidsplatser är 
stöne än efterfrågan i dagsläget och kommer med all satmoliket vara så 
under år 2015. 

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2015.03-20, nr VON 2015.241 
Åtenemittering, nän:nldbeslut VON§ 23, 2015-03-03 

Nämndens beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera till protokollet att man 
tagit del av fårvaltningens bedömning att behovet av korttidsplatser 
inom äldreomsorgen är täckt får år 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att länrna fårvattningens tjänste
slaivelse, daterad 2015.,.03-20 som en återrapport till kommunstyrelsen. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2015-05-25 

Kommunstyrelsen 

KS § 113 KS 2014/164 

Av till ärendet hörande tjänsteslaivelse 2015-03-20 fi·ån socialforvaltningen 
framgår bland annat att: 

"Förvaltningen bedömning hösten 2014 var att det område som kan få 
minskade kostnader om fler korttidsplatser öppnas är inom hemtjänsten. 
Bedömningen var att denna kostnadsminskning skulle kunna vara 
någonstans mellan 600-1 400 tkr beroende på vilka brukare som valde att 
ibland vara på ett korttids boende. Att vara mer specifile än så är inte möjligt 
då vi inte kan veta idag vilka bmkare det handlar om och hm mycket 
hemtjänst dessa har. 

Helårsilliften beräknades till 4 900 tkr och nettokostnaden till 3 900 tia 
utifrån att den minskade hemtjänstkostnaden antogs till l 000 tlcr. 

Vad gäller den tredje punkten laing konsekvenser bedöms den inte vara 
aktuell idag då bedömning nu är att vi klarar behovet av korttidsplatser 
under 2015." 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07, § 42 

Tjänsteskrivelse 2015-04-28 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-05-12 § 72. 

Utskottet tillstyrker att ärendet avslutas. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen noterar vård- och omsorgsnämndens redovisning och 
bedömningar. 

2. styrelsen avslutar ärendet. 

Beslutsexpediering 
Vård- och omsorgsnämnden 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 114 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-25 

Under rubriken "Övriga frågor" behandlas följande vid dagens 
sammanträde: 

Agneta Hägglund (S) föreslår att Håbo kommun på nytt tillskriver 
Kollektivförvaltningen UL om offert får gratis busstrafik inom tätorten får 
pensionärer, vardagar mellanidoekan 09.00 och 15.00. 

Owe Fröjd (Båp) föreslår att det till k01rummstyrelsen återkommande 
redovisas en så kallad "uppdragslista" de ärenden som styrelsen har att 
bereda. Motsvarande redovisningar forekommer inom andra nämnder. 

Owe Fröjd (Båp) redovisar att fullmäktige i samband sammanb:ädet i 
februari 2015 överlämnande Fröjds (Båp) motion "Mjuka linjen'' till 
kommunstyrelsen for beredning. Motionen rör trafiksituationen utanfor 
köpcentrat Valhall. Enligt uppgift pågår visst arbete inom förvaltningen for 
att forbereda en traflidösning i enlighet med Fröjds (Båp) förslag. Därfår 
yrkar Fröjd (Båp) att kommunstyrelsen behandlar motionen vid dagens 
sammanträde och foreslår bifall till densamma. 

Ordforanden uppmärksammar komman~e utbildning i 
avbetsgivaransvar/arbetsmiljö - 2015-05-27. Samtliga ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen har möjlighet att delta i utbildningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen uppdrar till forvaltningen att redovisa forslag på en skrivelse 
riktad till Kollektivtrafikfårvaltn:ingen UL om gratis bussresor inom 
Bålsta, dagtid vardagar för pensionärer. 

2. styrelsen beslutar att uppcha till forvaltningen att sammanställa en lista 
över alch1ella uppdrag/ärenden som faller tmder kommunstyrelsens 
ansvar och återkommande redovisa detta till kommunstyrelsen. 

3. styrelsen beslutar avslå Fröjds (Båp) yrkande om beslut vid dagens 
sammanträde gällande Fröjds (Båp) motion om "Mjuka linjen". 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kanslichef 

l ;r} l 
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