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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

2015-02-02. kl. 14:00- 17.00, Övergranssal en, kommunhuset, Dålsta 

Carina Lund (M) (ordforande), tjänstgör 
Liselotte Gralm Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 
Håkan Welin (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), ej närvarande, Johan Tolinsson (S) tjänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör . 
Michael Rubbestad (SD), tjänstgör, ej § 29, Tommy Rosenkvist (M) 
tjänstgör§ 29 . 
Owe Fröjd (Båp), ej närvamde, Bengt Bjödanan (SD) tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), närvarande, tjänstgör§ 29 
Leif Zetterberg (C), närvarande 
SabineNaresson (MP), närvarande 
Helene Cranser (S), ej närvarande 
Johan Tolinsson (S), tjänstgör 
Bengt Björkman (SD), tjänstgör 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Klas Ljungberg, utvecklingschef, § 2, § 7, § lO 
Märit Olofsson Nääs, projektledare, § 2 
Cristin Ulvbäclc-Lindh, § 2 
Maria Ekbäck, samhällsplanerare, § 8 
Mari Pettersson, samhällsplanerare, § 9 

, UL, § 29 
), UL, § 29 

UL, 29 
h·afikdirektör, UL, § 29 
g, planerare, UL, § 29 
, selaeterare, U, § 29 
, trafikplanerare, UL, § 29 

Hans Nordstedt, kommunselaeterare 

Wemer Schubert (S) och Fred Rydberg (KD) 

2015-02-06, lcommunhuset, Bålsta 

§§ 1-31 

Personuppgifter skyddas i enlighet 
med PuL 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ l Godkännande av dagordningen 

§ 2 Informationer 

§ 3 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

§ 4 Redovisning av inkomna handlingar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

§ 5 Redovisning av aktuella protokoll med mera 

§ 6 Kompletteling av arvodesreglemente avseende borgerlig begravningsfårrättare 

§ 7 Remiss angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av kaj samt mot
tagning, bearbetning och lagring av bergmatedal inom fastigheterna Upplands Bro To
resta 4: l och Hå bo Spånga 1:9 

§ 8 Förslag till miljöstrategi får Håbo kommun 

§ 9 Sarmådsfårslag landsbygdsutveckling i su·andnära lägen, tematiskt tillägg till översikts
plan 

§ 10 Planbesked, ändring av detaljplan DPL 371, Viby 3:151-152, Viby äng etapp E 

§ 11 Val av ledamöter i Håbo kommuns ungdområd tillika representanter i styrgtupp får ung
domsarbete 

§ 12 Revidering av reglemente får kommunala pensionärsrådet 

§ 13 Val av ledamot, ersättare samt ordfårande i det kommunala pensionärsrådet, KPR 

§ 14 Revidering av reglemente får kommlmala handikapprådet, KHR 

§ 15 Val av ledamot, ersättare samt ordfårande i det kommunala handikapprådet, KHR 

§ 16 Val av ledamöter till näringslivsrådet 

§ 17 Ansökan om extra föreningsbidrag från Bålsta Alpina får ny- och utbyggnad av lift i tek
nikbacken,Ch·anåsen 

§ 18 Attesträtt får åT 2015 

§ 19 Beslut om ny struktur får nattvand1ing i Håbo kommun - Vuxenvandra i Håbo 

§ 20 Medborgarfårslag - lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

§ 21 Ekonomiska åtgärder för segerstavägen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRI<NING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

§ 22 Riktlinjer får passerkort tillkommunhuset och Landstingshuset 

§ 23 Politikers inpassering i kommunhuset 

§ 24 Reglementen får kommunstyrelsens utskott 

§ 25 Beslut om sammanträdestider får kommunstyrelsens telauska utskott respektive kultur
och livsmiljöutskott 

§ 26 Kontorsrum och arbetsplatser for kommunalråd, oppositionsråd och gtuppledare 

§ 27 Kommun - Polis, samverkansöverenskommelse 

§ 28 Beslut om tidplan får mål- och budgetarbetet infår år 2016 

§ 29 Sanu·åd med fåreträdare for lcollektivtrafllanyndigheten, Landstinget Uppsala län - infår 
planering av trafikåret 2016 

§ 30 Översyn av reglementet for ungdomsrådet 

§ 31 Fråga om ändring av reglementet får näringslivsrådet 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 1 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

Ordforanden fareslår att ärendet om forslag till nätingslivsstrategi utgår från 
dagens ärendelista for att behandlas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd ärendelista. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. S tyreisen beslutar att godkänna den justerade ärendelistan for dagens 
sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.390 
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Kommunstyrelsen 

KS §2 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/56 

Följande information lämnas av kommunstyrelsens ordförande: Frågan om 
att bilda en regionkommun inom Uppsala län från och med 2017-01-01 är 
aktuell. 

Polisen inbjuder 2015-04-17 till ett seminarium om hot och våld mot 
förtroendevalda. 

Följande information lämnas av kommundirektören: Relayteringen dels av 
en tekniks chef och dels av en plan- och utvecldingschef är inne i en slutfas. 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-02 planerar 
förvaltningen att redovisa ett forslag till kvalitetsstyrning/kvalitetspro gram. 
Detta i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslutat uppdrag. Partiemas 
gruppledare kommer att inbjudas till en information om förslaget. 

Följande information länmas av projektledaren for centrumutveclding: Den 
genum:forda markanvisningstävlingen resulterade i att åtta exploatörer 
länmade nio anbud for utveclding av olika delar av Bålsta centrum. 
Förvaltingen fOr fOrhandlingar med tre av dessa. De olika delprojekten 
omfattar ett resecentrum, bostäder och affårslokaler. 

Följande infmmation lämnas från plan- och utvecldingsavdelningen: 
Strandskyddets utsträckDingar i kommunen redovisas. Det är länsstyrelsen 
som beslutar om det utökade strandskyddet inom kommunen. Aktuella 
områden har tillkommit efter länsstyrelsens samråd med företrädare for 
Håbo kommun. K.ommtmerna har rätt att bevilja dispens från de av 
länsstyrelsen beslutade gränser for strandskydd. 

Följande information lämnas av planchefen: Sedan år 2014 fors en 
diskussion med Culmen Projektutveckling AB om utveclding av delar av 
Gröna Dalenområdet Förslag till samarbetsavtal mellan kommunen och 
företaget kommer att redovisas i samband med ett kommande 
kommunstyrelsesammanträde. 

Följande infmmation lämnas av ekonomichefen: Preliminärt bokslutet for år 
2014 redovisas övergtipande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.391 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

Kommunstyrelsen 

/1 

KS §2 KS 2014/56 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelen noterar lämnade informationer. 

2. styrelsen beslutrar att en representant från vmje parti i 
kommunfullmäktige ges möjlighet att ta del av polisens seminarimn 
2015-04-17 om hot och våld riktat mot fårtrondevalda. 

Beslutsexpediering 
Löne- Karin Csaszar 

p;l "I { Jq j l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.391 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 3 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/39 

Följande beslut for perioden 2014-08-12-2014-11-14, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna tilllöneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-11-06 - 2015-01-07. 
• Miljö- och teknikfårvaltningen, 2014-09-26 
• Barn- och utbildningsfårvaltningen, p mi oden 2014-06-02 - 2014-12-23. 
• Socialförvaltningen, pelioden 2014-10-17-2015-01 -09. 

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

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

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslcrivelse 2015-01-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.393 
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KS §4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/38 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-02-02 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2Ö 15-01-12 
- Tjänsteslaivelse 2015-01-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.394 
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Kommunstyrelsen 

KS §5 

Redovisning av aktuella protokoll 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/31 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2014-10-23. 

Minnesanteckningar från ungdomsrådet, 2014-11-13. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-11-13. 

Minnesanteckning från ungdomsrådet, 2014-12-08. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB 2014-12-17 

Beslutsunderlag 

Protokoll och anteckningar, enligt ovan 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar. 

JU . RARE M 
l rf\1 ;til 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.402 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-02 

KS 2014/136 

Förslag till komplettering av arvodesreglemente avseende 
borgerlig begravningsförrättare 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,§ 76, att anta arvodesregler 
avseende kommunens fcirtroendevalda. Konummstyrelens fcirvaltning har 
uppmärksammat att de nya bestämmelserna behöver kompletteras avseende 
arvodesrättet fcir kommunen borgliga begravningsombud. 

I tidigare bestämmelser så har begravningsombuden enligt fciljande: 

"Borgerlig begravningsfönättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till 
fcinättningsarvode i samband med begravnings." 

Kommunstyrelsens fcirvaltning fareslår att salillna arvoderingsnivå ska gälla 
även fortsättningsvis, och föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta 
att ovanstående formulering tilläggs arvodesreglementet § 7 

Beslutsunderlag 
Arvodesregler får Håbo kommun 

Tjänsteslai.velse 2015-01-05. 

Arbetsskottets fårslag 2015-01-20, § 3. 

Arbetsutskottet tillstyrker att dubbelt fårrättningsarvode ska utgå per 
fcirrättning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

KolillTiunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att borgerlig begravningsfcinättare, som ej uppbär 
årsarvode, äger rätt till dubbelt fönättningsarvode i samband med 
begravning. 

2. Fullmäktige beslutar att denna fonnule1i.ng tilläggs arvodesreglernas § 7. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.403 
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Datum 

2015-02-02 

KS 2015/19 

Remiss angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av 
bergmaterial inom fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och 
Hå bo Spånga 1 :9 

SammanfaUn i ng 
NCC Roads AB (nedan kallat Bolaget) har bedrivit berg- och grustäkt inom 
fastigheterna Toresta 4: l i Upplands Bro kommun och Spånga l :9 i Håbo 

. kommun. Nuvarande tillstånd fOr täkt upphör 30 juni 2015 då verksamheten 
kommer att avslutas. Nytt tillstånd söks för tio år för tillfållig hanm och 
berglager for att hantera material från Förbifart Stockholm, vilket innebär att 
kaj för anlöp av fartyg och transportväg behöver anläggas. Kaj samt 
vattenområde som berörs kommer delvis att ligga i Håbo kommun. 
Störningar främst i form av buller kommer att påverka boende runt 
Kalmarsandsviken. 

Håbo kommun föreslår att ansökan avslås utifrån de förutsättningar och 
villkor som Bolaget presenterar. I ett av Håbo kommun föreslaget 
andrahandsyrkande kan kommunen se positivt på projektet under 
förutsättning av att de aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås. 

Ärende 
NCC Roads AB söker tillstånd enligt miljöbalken hos Mark- och 
miljödomstolen om anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och 
lagring av bergmateriaL Ansökan har inkommit på remiss till Håbo kommun 
för yttrande. Till föreliggande tjänsteskrivelse bifogas Bolagets ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken, daterad den 16 oktober 2014. Det dokumentet 
utgör en kortfattad sammanfattning av projektansökan som i övrigt 
innehåller olika inventeringar, miljökonsekvensbesla.ivning, bullerutredning 
med mera. 

Bolaget har lmder 2014 bjudit in till samråd och samrådsmöten vid olika 
tillfållen. Den 5 maj hölls möte med representanter från Håbo kommun. 
Allmänt samrådsmöte bjöd Bolaget in till den 15 april, varvid ett trettiotal 
personer deltog. Sla.iftligt samråd har hållit under våren och många 
yttranden inkom från håbobor och intresseorganisationer. Håbo kommun 
lämnade inget yttrande vid det tillfållet eftersom det vid den tidpunkten inte 
bedömdes finnas tillräcldigt lmclerlag for att lrum1a ta ställning till projektet. 
Däremot har förvaltningarna tagit del av alla dessa synpunkter underhand 
samtidigt som många direktkontakter har tagits från allmänheten. 

Bolaget yTlcar att tmder en period på tio år bedliva hamnverksamhet för 
hauteting av bergmaterial, anlägga och nyttja transpmtväg från hanmen till 
arbetsmmådet samt hantera, bearbeta och ti~lfålligt lagra högst cirka 3 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRJ<NING Nr 2015.406 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/19 

miljoner ton bergmate1ial fårdelat på en period av fem år samt högst 
200 000 ton bergmaterial per år under övriga fem år. 

Behovet av anläggningen är till största del kopplad till byggandet av 
Förbifart Stockholm, vilket ger upphov till cirka 9,5 miljoner ton 
enh·eprenadberg som ska transporteras med fartyg eller pråm. Enligt 
ansökan planeras 4 miljoner ton transporteras från hamnen i Toresta. 
Verksamheten är tillfållig och ska avslutas efter att byggandet av Förbifart 
Stockholm har avslutats. Trafikverket planerar att transpmiera 
entreprenadberg lmder 4-5 år. Bolaget räknar med att hamnen ska användas 
i fem år med en topp under 2-3 år, men att lagting och bearbehling av 
bergmaterial kommer att ske under flera år och söker därfår tillstånd får tio 
års drift. 

Hamnen dimensioneras för att ta emot fartyg och pråmar med en 
lastkapacitet på 2 500 til14 000 ton och kommer att uppta en yta på 30x70 
meter. Antalet fartygsrörelserberälmas uppgå tilll00-150 per år. Antalet 
fartygsanlöp berälmas som mest till cirka två stycken per dygn under den 
mest intensiva perioden. Båtar och pråmar berälmas kunna tas emot dygnet 
nmt, året runt. Bolaget åtar sig att endast lossa nattetid vid de tillfållen då 
detta krävs får framd1iften av Förbifa1i Stoclcholm. Bergmaterialet lossas 
från frutyg med frontlastare eller grävmaskin till dumper som sedan körs till 
upplagsplatsen. Sicapor på grävmaskiner och hjullastare samt flak på 
dumprar kommer att fårses med gummiduk får att dämpa buller vid 
lossning. En lossning berälmas ta fem timmar. 

Bergmate1ialet kommer att lagt·as och hanteras på tät gummidulc så att 
fåroreningar inte kan nå gtlllldvattnet under berglagt·et. Vattnet som samlas 
upp på gummiduken ska pumpas till odlingar av Salix får att eventuellt 
kväve i vattnet ska tas upp av växtligheten. 

Antalet fordonsrörelser för att transportera mate1ial ut från anläggningen 
kan antas öka från ca 20 per dygn från befintlig verksamhet till ca 100 per 
dygn. In- och utfmi från anläggningen till väg 840 byggs om enligt Bolaget 
så att transporter styrs mot Upplands Bro komnmn. Hantering av 
bergmate1ial i upplaget och uttransport med bil ska i huvudsak ske under 
vardagar mellan Id. 06-18. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.406 
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2015-02-02 

KS 2015/19 

Bolaget har i sin ansökan föreslagit åtta villkor till verksamhetens 
miljöbalkstillstånd. Ett av dem innefattar ett fårslag till bullervillkor som 
anger att ekvivalenta ljudnivåer utornlms vid bostäder inte får överskrida: 

50 dB(A), vardagar dagtid (kl. 7-18) 

45 dB(A), kvällstid (ld. 18-22) 
samt lör-, sön- och helgdag dagtid (kl. 7-18) 

40 dB(A), nattetid (Id. 22-07) 
Den momentana ljudnivån nattetid får högst uppgå till 55 dB(A) 

Bolaget har tagit fram en bullerutredning får anläggning och drift av 
verksamheten. Utredningen visar att riktvärdet får ekvivalent ljudnivå 
nattetid tangeras vid de närmsta bostäderna i Kalmarsand. Då utredningen 
baseras på ljuddata från andra projekt som bedöms vara relativt höga 
föreslås inga skyddsåtgärder i detta skede. Bolaget avser att kontrollera de 
faktiska ljudnivåerna när verksamheten tagits i ddft, och då ta beslut om att 
vidta eventuella skyddsåtgärder får att innehålla tillståndets bullervillkor. 

Den samlade bedömningen av verksamheten enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen i ansökan är att verksamheten ger positiva 
miljökonsekvenser i form av att naturresurser kan återanvändas och 
minskade transporter med bil från Förbifart Stockholm, och att dessa 
överväger de negativa i form av ianspråktagande av natum1iljö, ökat buller 
och lisker får vattenkvalitet Den största negativa miljöpåverkan enligt 
ansökan är bullerstöming till bostäder. 

Bygg- och miljöförvaltningen och Kommunstyrelsens plan- och 
utvecldingsavdelning samt den tekniska avdelningen har granskat 
inkommen ansökan från NCC Roads AB och gemensamt upprättat ett 
förslag till yttrande. 

I yttrandet föreslås att ansökan avslås utifrån de fåmtsättningar och villkor 
som Bolaget presenterar. Det är bullersituationen som uppståT som utgör det 
främsta problemet och grund för avslaget. I ett andrahandsyrkande kan 
komnmnen dock se positivt på projektet under förutsättning av att de 
aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås. Mot bakgmnd av att 
mark- och miljödomstolen trots Håbo kommuns avstyrkan kan komma att 
lämna tillstånd för verksamheten är andrahandsyrkandet med de specifika 
fårutsättningama angelägna att få framförda till domstolen. 
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Beslutsunderlag 
- Klmgörelse Nacka TR M 5735-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/19 

Ansökan om tillstånd för tillfållig enligt miljöbalken 

Bilaga l Telarisk beskrivning 
Bilaga 2 Flygfoton} tomtgräns mm 

Bilaga 3 Bullerutredning 

Bilaga 4 Ritning 

Förslag till yttrande 2015-01-05} (KS hidnr 2015.37 med bilagor) 

Tjänstesk:tivelse 2015-01-15 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-01-20} § 4. 

Utskottet tillstyrker forva1tningen:s forslag till yttrande. 

Kommtmstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Bengt Björkman (SD) yrkar att ansökan från NCC Roads AB ska avslås. 

Propositionsordning 
Ordföranden noterar att endast ett forslag till beslut foreligger och ställer 
detta under proposition och finner att kormmmsty:relsen beslutar i enlighet 
med forvaltningens och utskottets förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att upprättat forslag till yttrande 2015-01-05 
(KS hidm 2015.37 med bilagor) överlämnas till Mark- och 
milj ödomstolen. 

Beslutsexpediering 
Mark- och miljödomstolen (beslut samt yttrande med bilagor) 
Utvecklingschef 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/70 

Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikfårvaltningen fick 2011-02-23 i uppdrag att upprätta ett 
fårslag till miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och Plan- och utvecldingsavdelningen har upprättat ett 
koncist fårslag på miljöstrategi får Håbo kommun. Miljöst:rategli1 är Håbo 
kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av 
riksdagen. Syftet med miljöstrategin är att gynna och fårstärka den 
ekologiskt hållbara utvecklingen av Håbo kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-0 l att gå ut på samråd med fårslag till 
miljöstrategi får Håbo kommun. Samrådet pågick till och med 15 november. 
Efter samrådet har strategin reviderats efter inkomna synpunkter. 
Komplettering har skett främst inom myndighetsutövning samt uppfåljning. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategi för Håbo kommun, ANTAGANDEHANDLING (KS2014/70, m 2014.3834) 
Tjänsteslaivelse 2014-07-07, KS2014/70, m 2014.2313 
Tjänstesia-ivels 2014-12-16 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20, § 5 
Socialnämndes yttrande 2014-11-04, 115 
Bildningsnämndens yttrande 2014-11-04 §58 
Skolnämndens yttrande 2014-11-03 § 76 

Tillståndsnämndens yttrande 2014-11-03 § 93. 

Arbetsutskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till strategi. 
s 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta miljöstrategin för Håbo lwmmun, 
2014-11-27, KS hidnr. 2014.3834. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/73 

Samrådsförslag landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02 § 131 att upp dm förvaltningen att 
upprätta ett fårslag till ett tematiskt tillägg till översiktsplanen får 
landsbygdsutveclding i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget får landsbygdsutveclding i strandnära lägen ska peka 
ut så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveclding av 
exempelvis bostäder, verksamheter eller fårutsättningar får relaeation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livskraftig landsbygd. 

Framtagandet av lämpliga LIS-områden sker med utgångspunkt i den 
översiktliga planeringen. LIS-områden och den intention av kommunens 
framtida användning av strändema som de presenterar är en del av 
översiktsplanens marlc- och vattenstrategi. 

Processen vid framtagande av ett tematiskt tillägg till en översiktsplan är 
den samma som vid en kommunomfattande översiktsplaJl . Plan- och 
bygglagen ställer krav på samråd, utställning och antagande. 

Plan- och utvecld ingsavdelningen har, tillsammans med bygg- och 
miljöfårvaltningen, upprättat ett samrådsfårslag for Landsbygdsutveclding i 
strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan. Samrådet pågår till 30 
april2015. Under samrådet får aktörer enligt sändlista möjlighet att yttra sig 
om förslaget. 

Sändlista för samråd 

Internt 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Överformyndarnämnden 
Avdelningen får kultur och livsmiljö 
Tekniska avdelningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNIITUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.419 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §9 

Politiska partier (Håbo kommun) 

Externt 

Socialdemoleratema 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Foliepartiet 
K:ristdemola-aterna 
Centern 
Vänsterpartiet 
Bålstapartiet 
Sverigedemola-atm·na 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/73 

Landstinget Uppsala län) kollelctivtraflknämnden 
Regionfårbundet Uppsala län 
Enköpings) Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner 
Upplandsstiftelsen 
Naturskydd::; föreningen 
F:riluftsfrämj andet 
statens fortifikationsverk 
Sicoldaster camping 
l(rägga herrgård 
LRF 

Beslutsunderlag 

Samrådsfårslag Landsbygdsutveclding i strandnära läge (LIS)) (KS m: 
2014.19) 

Tjänsteslcrivelse 2014-01-02 

A:rbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20) § 6. 

Arbetsutskottet tillstyrker remissfårfarande enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att fö1teclmingen över remissinstanserna ska uppdateras dels med 
hänsyn till nu gällande nämndsorganisation och dels med tillägget att LR.F 
ska ingå som remissinstans. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.4 19 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 9 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-02 

KS 2014/73 

l. Styrelsen beslutar att uppdra fårvaltningen att gå ut på samråd med 
smmådsfårslaget av tematiskt tillägg till översiktsplan, enligt sändlista. 

Beslutsexpediering 
Enligt sändlista får samråd 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/125 

Planbesked, ändring av detaljplan DPL 371, Viby 3:151-152, Viby 
äng etapp E 

Sammanfattning 
Väppeby Småstad AB inkom 2014-09-10 med en ansökan om planbesked 
for ändring av detaljplan DPL 371, Viby äng etapp E . Ansökan avser 
folj ande ändringar: 

• Justera gatumark for att möjliggöra sophämtning och snöröjning 
(vändplan) 

• Omvandla gatumark till kvartersmark (punkt 2 i bilaga l) 
• Möjliggöra dagvattenmagasin (punkt 3 i bilaga l) 
• K vartersmark inom markerad del av detaljplan (enligt bilaga 2) ändras så 

att tvåvåningsbebyggelse medges i planonrrådet, flackare taklutning 
medges, andra takfårger medges, förgårdsmarkens yta ökas, putsade 
fasader medges, möjliggöra parhus, ändra tomtstorlek for friliggande 
villor samt rensa bort "onödiga" planbestämmelser. 

Kommunstyrelsens forvaltning foreslår kommunstyrelsen att inte medge 
planbesked med hänvisning till plan- och bygglagen (201 0:900) kap 4:39 
och kap 14:9, med foljande motivering: 

-gällande detaljplan DPL 371 har fortfarande genomförandetidetid levar, till 
ochmed 2018-04-10. 
- gällande planbestämmelser hindrar inte den planerade utbyggnaden av 
detaljplaneområdet 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bilagor, 2014-09-10 

- Tjänsteskrivelse 2014-12-30 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-01-20, § 7. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens avslagsforslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att inte medge ändJ:ing av DPL 371 med stöd av plan
och bygglagen kap 4:39 och kap 14:9. 

2. Styrelsen beslutar att avgift ska tas ut med 6 600 honor enligt 
kommunens fastställda taxa. Faletura skickas separat. 

Beslutsexpediering 
Väppeby Småstad AB och plan- och utvecklingsavdelningen 
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f'll HÅBO 
~KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/18 

Val av ledamöter i Håbo kommuns ungdomsråd tillika 
representanter i styrgrupp för ungdomsarbete 

Sammanfattning 
En1igt den fastslagna arbetsordningen får Håbo kommuns ungdornsråd så 
ska kommunstyrelsen utse två (2) stycken representanter, i arbetsordningen 
benämnda som ungdomspolitiker, som utöver kommunstyrelsens ordfårande 
ska representera Håbo kommun i ungdomsrådet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteslaivelse 2015-01-02 

Arbetsutskottets beslut 2015-01-20, § 8 

Muntlig nominering vid dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar att utse följande till representanter i ungdomsrådet 
samt styrgrupp får ungdomsarbete: 

Rasmus Kraftelid (M) 

Akasya Randhav (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 
Löne- Karin Csaszar 
Ma tik el 
Kultur- och livsmiljö 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/162 

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet, KPR 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige beslutade 2011-02-28, § 8, att anta reglemente för 
kommunala pensionärsrådet Enligt beslutet har kommunstyrelsen rätt att 
ändra i reglementet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02, § 118, att revidera rådets 
reglemente genom att i reglementet tillägga att det inom pensionärsrådet ska 
finnas ett arbetsutskott. I samma beslut fick även kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att i samband med organisationsöversynen utreda 
pensionärsrådets och handikapprådets funktion samt att utreda lämpliga 
arbetsformer. 

Representationen i rådet behöver nu förändras på gnmd av 
omorganisationen i Håbo kommun. Rådets funktion behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdrag, varför ett forslag till revidering av 
pensionärsrådets reglemente har tagits fram. I samband med revideringen 
har arbete gjmis for att försöka göra reglementen för både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga. 

Förslaget har varit på remiss hos pensionärsorganisationernas representanter 
som ingår i kommunala pensionärsrådet Synpunkter på förslaget har 
beaktats. 

Beslutsunderlag 
- Reglemente for kommunala pensionärsrådet, daterat 2013-07-23, bid 

2013.2092. 
Förslag till reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet, daterad 
2014-11-04, hid 2014.3299. 

Synpunkter från pensionärsorganisationernas representanter i 
kommunala pensionärsrådet, hid 2014.3792. 

- Kommunstyrelsens beslut 2013-09-02, § 118. 

Tjänsteskrivelse 2014-12-17. 

Arbetsutskottets beslut 2015-01~20, § 9. 
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HÅBO 
J<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 12 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/162 

l. styrelsen beslutar att gällande reglemente, hid 2013.2092, upphävs. 

2. styrelsen beslutm: att anta reviderat reglemente får kommunala 
pensionärsrådet, hid 2014.3299. 

Beslutsexpediering 
Kommunala pensionärsrådet 
Samtliga nämnder 
Administratör kommunstyrelsens kansli 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/17 

Val av ledamot, ersättare samt ordförande i det kommunala 
pensionärsrådet, KPR 

Sammanfattning 
Enligt föreslaget reglemente får det kommunala pensionärsrådet, KPR, så 
ska kommunstyrelsen utse en (1) ledamot och en ersättare i rådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordfårande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-02 

- Arbetsutskottets beslut 2015-01-20, §lO. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att utse ledamöter och ersättare i det 
kommunala pensionärsrådet, KPR att gälla till och med 2018-12-31: 

Carina Ltmd (M) Ordfårande 

Agneta Hägglund (S) Ersättare 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och pensionärorganisationer 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-02 

KS 2014/163 

Revidering av reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 

Sammanfattning 
2011-02-28 beslutade kommunfullmäktige om reglemente för kommunala 
handikapprådet. Enligt beslut KF § 7/2011, har kommunstyrelsen rätt att 
ändra i reglementet. 

En revide1ing av reglementet gjordes 2013-09-02, § 118, där bland annat ett 
arbetsutskott för rådet tillkom. I samma beslut fick även kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att i samband med organisationsöversynen utreda 
pensionärsrådets och bandikapprådets funktion samt att utreda lämpliga 
arbetsfonner. 

Representationen i rådet behöver nu förändras på grund av 
omorganisationen i Håbo kommun. Rådets funktion behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdrag, varför ett förslag till revideling av 
handikapprådets reglemente har tagits fram. I samband med revideringen 
har arbete gjorts för att försöka göra reglementen för både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga. 

Förslag till revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet har 
varit på remiss hos HSO (handikapprörelsens samarbetsorgan) i Håbo. 
Synpunkter på förslaget har beaktats. 

Beslutsunderlag 
-Reglemente för kommunala handikapprådet, 2011-01-18,2013.2070 
- Reviderat reglemente för kommunala handikapprået, 2014-11-04, Hi d. 2014.3 300 
-Yttrande från HSO, 2014-12-15, Hid. 2014.3803 
- Tjänsteskrivesle 2014-11-04 
- Arbetsutskottets beslut 2015-01-20, § 11. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att upphäva gällande reglemente med Hid. 2013.2070. 

2. styrelsen beslutar att anta det reviderade reglementet för kommunala 
handikapprådet med Hid. 2014.3301. 

Beslutsexpediering 
Kommunala bandikapprådet 
Samtliga nämnder 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/16 

Val av ledamot, ersättare och ordförande i det kommunala 
handikapprådet, KHR 

Sammanfattning 
En1igt föreslaget reglemente för det komrmmala handikapprådet, KHR, så 
ska kommunstyrelsen utse en (l) ledamot och en ersättare i rådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordförande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-02 

- Arbetsskottets beslut 2015-01-20 § 12. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att utse ledamöter och ersättare i det kommunala 
handikapprådet, KHR att gälla till och med 2018-12-31: 

Carina Lund (M) Ordförande 

Agneta Hägghmd (S) 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
HSOHåbo 

Ersättare 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 

Val av ledamöter till näringslivsrådet 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/132 

Enligt reglemente för Håbo kommtms näringslivsråd så ska det finnas ett 
näringslivsråd lamtet till komrmmstyrelsen. Näringslivsrådet ska 
sammanträda fyra gånger per kalenderår och utifrån kommunstyrelsens 
ansvara för övergripande näringslivsfrågor: 

• stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet 

• skapa förståelse för aktöremas olika roller 

yttra sig i ärenden som remitterats till rådet 

bim·a till att komrutmens mål uppfylls. 

Rådet väljs för fyra år från och med den l januaii året efter det år då val har 
hållits till kommunfullmäktige. 

Rådet ska bestå av fem ledamöter och inga ersättare enligt nedan: 

• Två representanter från kommunstyrelsen, välj s av kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens repres.entanter väljs också till ordförande samt vice 
ordfårande 

• Tre av näringslivet utsedda ledamöter, ledamöterna ska vara utsedda i 
samxåd av samtliga näringslivsfåreningar- i Håbo kommun. 

Mot balcg:nmd av ovanstående måste kommunstyrelsen utse två 
representanter från kommunstyrelsen till ordfårande respektive vice 
ordförande i näringslivsrådet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2014-12-10 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 16 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/132 

l. Kornmunstyrelsen beslutar att utse ledamöter i näringslivsrådet enligt 
följande: 

Carina Lund (M) 

Agneta Hägglund (S) 

Beslutsexpediering 
Matrikel 

Ordforande 

Vice ordförande 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/100 

Ansökan om extra föreningsbidrag frän Bålsta Alpina för ny~ 
och utbyggnad av lift i teknikbacken, Granåsen 

Sammanfattning 
Bålsta Alpina har kommit in med ett medborgarförslag rörande 
liftanläggningen i Telmikbacken. Föreningens önskan är att kommunen går 
in som medfmansiär av nya liftar i backen. Nuvarande liftar anser man vara 
näst intill uttjänta. Samtidigt med utbytet av de befintliga liftarna önskar 
fåreningen komplettera anläggningen med en särskild lift får små barn. 

Projektbudgeten är berälrnad till 8Mnkr och Bålsta Alpinas önskan är att 
kommunen beviljar ett föreningsstöd på 2Mnkr. Klubben har som ambition 
att söka resterande medel från Allmänna arvsfonden, idrottslyftet och 
Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse. 

Medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda medborgare inte av 
juridiska personer, men efter dialog med fårening ändJ:ades framställan till 
att avse ett extra fåreningsbidrag. 

Skidvcrksamhet på anläggningen sedan tidigt 1980-tal. I avtal från 1981 
mellan kommunen och Friluftsfrämjandet reglerat dispositionen av 
anläggningen genom att kostnadsfritt upplåta telmikbacken under tiden 1981 
-1991. Fömingen erhöll även ett driftbidrag motsvamnde kommunens 
nettodriftskostnader, beloppet skulle vara värdesäkrat under pe1ioden. I 
avtalet regleras även avgiften får liftkort och införskaffandet och skötsel av 
snökanon. Kommtmen ska ansvara får att det finns lift under 
dispositionstiden motsvarande den som fanns när avtalet teclmades. 

Någon dokumentation och när liften ursprungligen byggdes och vem som 
bekostade anläggningen har inte gått att spåra. 

Vid denna tidpunlct arrenderade kommtmen marken av stiftsnämnden i 
Uppsala. Kommunen är nu ägare till marken. 

Avtalet från 1981 orofårhandlas och ett nytt avtal trädde i kraft den l juli 
1994. I detta avtal regleras nyinveste1ingar och underhåll. I avtalet står" att 
fondera eventuellt överskott från verksamheten till nyinvesteringar och 
underhåll av utrustning och de byggnader som la-ävs för teknikbackens 
drift" 

Denna skrivning har funnits levar i avtalstexten fram till2012 då avtalet 
ersattes av ett rent driftavtal där kommun och fårening var överens om ett 
årligt rniftbidrag. Villkoret får utbetalning av bidraget är att fåreningen ska 
möjliggöra alpin skidåkning i teknikbacken, både får fåreningsmedlemmar 
och får allmänheten. Birn·aget är leronor 80 000.- per år. Avtalet gäller från l 
januari 2013 till och 31 december 2015 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 17 

Kultm och Livsmiljös yttrande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/100 

Föreningar verksamma inom Håbo konunun har möjlighet att söka 
lokaVdriftbidrag får att subventionera en del av drift och 
tmderhållskostnader som fåreningen har fåT egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.m 2008.548). Lokal /driftbidrag kan sökas med max 50% av 
fåreningens nettokostander dock lägst l 0%. Maxbeloppet får detta bidrag äT 
150 000 kronor. Föreningens ansökan om extra driftbidrag avslås med 
motiveringen att driftbidrag inte kan sökas får investeringar. 

Beslutsunderlag 

- Ansökan ii"ån  Bålsta Alpina klubb 

Regelverk får Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun 
KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 

Tjänsteskrivelse 2014-12-18 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20 § 14. 

Utskottet tillstyrker att ansökan avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att avslå Bålsta Alpinas ansökan om extra 
fåreningsbidrag med hänvisning till Regelverk får Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008 .548, 
punkten 5 Lokalbidrag/driftbidrag. 

Beslutsexpediering 
Kulturchef 
Kanslichef 
Sökande 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 18 

Attesträtt år 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/25 

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas for att en tilh·äcldig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämnderna om attestarrter men 
delegerar också till förvaltningschef att besluta om attestarrter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar for att attestreglementet 
följs och att en aktuell fårteckning finns över utsedda attestanter. 

Attestforteclrningen i bilaga upptar både attestanter som utses av 
kommunstyrelsen och attestarrter som utses av fårvaltningschefen. 

Beslutsunderlag 

Attestforteckning 

Tjänsteskrivelse 2015-01-07 

Arbetsutskottets fårslag till beslut2015-01-20 § 15. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att ge attesträtt får år 2015 till angivna befattningaT i 
bilaga (KS hid m 2015.50). 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2013/153 

Beslut om ny struktur för nattvandring i H åbo kommun - Vuxenvandra 
i Håbo 

Sammanfattning 

Nattvandring i Bålsta har under innevarande år genomforts i samarbete med 
foreningar. Föreningen Nattvandring nu har samordnat verksamheten och 
också stått som värdar. Nattvandring nu har nu lagt ner sin verksamhet i 
Bålsta och en temporär lösning, där kommunen svarar får samordning och 
värdskap, har gjorts for hösten 2014. 

Kommunstyrelsens forvaltning föreslår att, från och med 2015, permanenta 
nattvandringsbidraget till en kostnad av 120 ldcr. Av dessa delas 90 Jda ut 
som bidrag till deltagande fOreningar och 30 ldcr avsätts fOr samordning och 
värdskap. 

Utredning 

Bakgrund 
Vid ett möte mellan Bålsta Nattvandring.nu, Kulturchef och Bam- och 
ungdomskoordinator den 9 september framkom det att de kommer att lägga 
ner sin verksamhet. 

Under innevarande år har verksamheten bediivits genom att föreningar 
nattvandi·at och fått ett bidrag får detta. Det huvudsaldiga syftet med 
kommunens satsning på nattvandiingsbidrag var att öka engagemanget för 
nattvandringen. Genom satsningen skulle en se om fåreningslivet var 
intresserade av att nattvandra och ge Nattvandring.nu möjlighet att relcrytera 
nya nattvandringsvärdar. Därefter skulle nattvandringen utvärderas och 
beslut tas om den kunde fortsätta med stöd av nattvandring.nu eller om 
Strängnäsmodellen var den bästa lösningen på en stabil 
nattvandringsstruktur. 

Kommunen och Nattvandring nu har gått igenom den hittilsvru·ande 
nattvandringen. Kommunens satsning på nattvandiingsbidrag har fallit väl 
ut avseende nattvandrande föreningar. Det har visat sig att fåreningruna är 
intresserade av nattvandringsbidrag och att nattvanillingama har fungerat 
mycket bra. Nattvandrande forening har god kännedom om den kommunala 
geografin vilket underlättat nattvanch·ingen. De har även god kontakt med 
kommunmedborgare inte minst ungdomar som deltar i fåreningslivet 
NattvruHitingen har visat sig ha en lugnande och trygghetsskapande effekt 
och nattvandringsbich·aget har visat sig vara värdefullt fOr föreningarnas 
brun och ungdomsverksamhet. Både nattvandrande föreningar och Bålsta 
nattvandring.nu hru· varit nöjda. 

Natt-vandtingen bygger på ideella krafters engagemang. Vår samlade 
bedömning är att utan ett nattvandringsbidrag riskerar engagemanget från 
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HABO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2013/153 

fåreningarna att upphöra. Några nya nattvandringsvärdar har dock inte 
anmält intresse för att ansluta sig och därfår har Nattvandring.nu lagt ner sin 
verksamhet. 

Behovet av nattvandring kvru:står och får att ldara hösten har en lösning 
gjmis mellan Kultur- och livsmiljö och Bålstapolarna där de går in som 
värdar får verksamheten. 

Den l oktober hölls ett möte mellan kommunen, nattvandting.nu och 
intresserade föreningar. Nattvandring nu informerade och lämnade över 
verksamheten och en diskussion om hur nattvandJ.ing kunde fortsätta i 
Bålsta. Föreningarna var mycket intresserade av att fmisätta med 
nattvandringen och eventuellt även stå som värdar. 

Förslag till framtida nattvandring 
Förvaltningen föreslår att Strängnäsmodellen införs utifrån Håbos lokala 
fårutsättningar med namnet Vuxenvandra i Håbo. Modellen innebär att 
föreningar tar på sig ansvar får att mobilisera medlemmar och upprätthålla 
nattvandring i Bålsta. 

Nattvandringsbidraget fårseslå pem1anentas och en ny struktur får 
nattvandring mellan lcommtm och fåreningsliv införs från och med 2015. 
Med en något sänlct ambitionsnivå, från 50 till 45 kvällar med nattvandt"ing 
är kostnaden får detta 90 ldcr/år. 

Bålstapolarna, som redan nu möter upp varje kväll det vandras, kanuner 
även fortsättningsvis att vara en resms som stödjer nattvandrarna. 

Den samordning och det värdskap som Nattvandring nu har stått för måste 
ersättas. Förvaltningen ser får närvarande två alternativa lösningar. Det 
fårsta är att det cirkulerar mellan föreningarna, fårslagsvis en tetmin i taget, 
och att fåreningen får ett bidrag för detta. En fårfrågan huruvida det finns ett 
intresse från fåreningarna att ta på sig ansvar för samordning och värdskap 
har gjorts men ingen har ännu visat intresse. Det andra alternativet är att 
utöka öppettiden på Vet"lcstan och att personalen där svarar får att samordna 
vandringen. Skulle ingen förening vara intresserad att ta på sig 
samordningsansvaret kommer Verkstan att svara får vålterminen 2015. 
Oavsett vilken lösning som slutligen väljs kommer kostnaden att uppgå till 
30 ldcr/år. 

I Skokloster genomfårs nattvandringar i mindJ.·e omfattning vid sk 
"riskhelger". Detta drivs helt ideellt. Personalen vid slottsgården kommer 
under våren 2015 att ta tag i frågan tillsammans med andra intressenter. 
Målet är att få till en lilcnande lösn:ipg som får Bålsta. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

Konsekvensbeskrivningar 

Barn och Unga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2013/153 

Nattvanddngarna är en del i att skapa en större trygghet i den offentliga 
miljön får huvudsaldigen barn och unga. Rent allmänt har även en ökad 
vuxennärvaro en brottsforebyggande effekt. Att använda föräldrar, sfu·skilt 
föräldrar knutna till föreningsverksamhet, innebär att de får en större 
kunskap om ungas livsvillkor utanfår hem, skola och förening. Det innebfu· 
också att fåreningar ges möjlighet att infom1era om just sin verksamhet 
direkt till unga. Genomfårs fårslaget innebär en smärre minskning av antalet 
nattvandringskvällar kommer en mindre försämring får barn och unga att 
ske. 

Ekonomi 
Kostnaden får att genomfåra fårslaget är 120 kkr/år. Den budget som finns 
får ungdomsarbete, fritidsgårdar och de kommunövergripande uppdragen 
inom ungdomspolitik, folkhälsa och brottförebyggande arbete, är så pass 
begränsade att det inte är möjligt att göra en omprimitering inom ram. 
Skulle ett mindre belopp än 120 Ider/år avsättas kommer en ytterligare 
minskning av antalet kvällar som nattvandras att ske. 

Miljö 
Nattvandringen genomfårs huvudsaldigen till fots och eventuella transporter 
med kollektivtrafik. Tidigare har en av kommunens tjänstebilar funnits till 
fårfogande men kommer inte att användas i fmisättningen. Genomfårs 
fårslaget kornmer det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Policy - Regler får nattvandrande fårening i Håbo kommun, 2014-01-09 
2013/153 nr 2013.3732 

Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 11 

Gyllene regler får vuxenvandrare, Tryggare Uppsala län, 2014 

Nattvandring Strängnäs 

Tjänsteslcrivelse 2014-12-17 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20 § 16. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till permanentning av 
nattvandlin:gs bi draget. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 19 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2013/153 

l. styrelsen beslutar att från och med 2015 pelmanenta 
nattvandringsbidraget i Håbo kommun med 90 lda·/år. 

2. styrelsen beslutar att medel får samordning avsätts i Kultur- och 
Livsmiljös budget med 30 klo/år. 

Beslutsexpediering 
Enhetschehmg och hälsa, kultur och livsmiljö 
Ekonomichef 
F örvaltningschef, socialförvaltningen 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/19 

Redovisning av berett medborgarförslag • bidragsansökan för 
lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade fårslaget till kommunstyrelsen får 
utredning 2014-02-24. 

I fårslaget fårslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastikklubb med ett 
utökat bidrag får att kunna hyra en egen hall samt att bistå med medel får att 
utrusta lokalen med får verksamheten lämplig utrustning får hela 
fåreningens verksamhet. 

Bålsta Gymnastilddubb bedriver gymnastik, dans, paricour samt 
motionsverksamhet får barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 var ca 330 
barn och ungdomar, 200 motionärer och ca 70 ledare aktiva i fåreningens 
olika verksamheter. På barn- och ungdomssidan bedrivs både tränings-och 
tävlingsverksamhet Verksamheterna bedrivs i dag i huvudsak i av 
kommunen ägda och inhyrda lokaler. Förslagsställamas önskemål är att 
Bålsta Gymnastikldubb får tillgång till egen anläggning som är särskilt 
anpassad och utrustad får sin verksamhet. En egen anläggning där 
redskapen pern1anent kan stå uppställda gör det möjligt att effektivare 
utnyttja vatje träningstillfålle då aktiva och ledare inte behöver lägga ner tid 
och luaft på att ta fram och ta bort redskap. En egen anläggning frigör också 
de tider föreningen i dag disponerar i kommunens idrottshallar och dessa 
tider kan då erbjudas till andTa föreningar och verksamheter. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka 
lokaVdriftbidTag för att subventionera en del av drift och 
underhållskostnader som föreningen har får egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.m 2008.548). Driftbidrag kan sökas med max 50% av 
fåreningens nettokostnader dock lägst 10 %. Maxbeloppet för detta bidrag 
är 150 000 honor. Förslagsställamas ansökan om extra fåreningsbidrag till 
Bålsta Gynmastilddubb avslås med motive1ingen att föreningen i dagsläget 
salmar egen anläggning och dä1med inte uppfyller haven för att kunna söka 
och erhålla lokal/driftbidrag. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §20 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/19 

Förslag från  KS2014/19 hid.m 
2014.183 

Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo komrmm 
KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 

Tjänsteslcrivelse 2014-12-17 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2 O 15-01-20, § 17. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens förslag om att avslå begäran om extra 
förenings bidrag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå begäran från  
 om extra föreningsbidrag till Bålsta Gymnastilddubb med 

hänvisning till Regelverk för Föreningsbidrag och Föreningshyror i 
Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, punlcten 5, 
Lokalbidrag/driftbidrag. 
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f'll HÅBO W KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/180 

Ekonomiska åtgärder för segerstavägen 

Sammanfattning 
segerstavägens Samfällighetsförening har till Kommunstyrelsen den 20 
december 2014 skickat in en begäran om ekonomiska åtgärder för 
Segerstavägen. Föreningen ansvarar för segerstavägens förlängning från 
infarten till Krägga Herrgård, fram till vändplanen vid vägens slut. Vägen 
används idag av åretruntboende, fritidsboende och gäster till de boende i 
området. 

Håbo kommun är väghållare främst inom Bålsta tätort, men är även 
väghållare inom Skoldosteromrädet. Det övriga trafiknätet inom Hå bo 
kommun chivs i enskild regi. Underhållet och driften av segerstavägen 
bekostas av föreningens medlemmar. Föreningen f'ar även årligen ett bidrag 
från Håbo kommun och Trafikverket 

I föreningens framställan så begär de i första hand en inhibition av ärende 
MTN § 118, MTN 2013179 om ekonomiska åtgärder. Samt i andra hand ett 
engångsbidrag till nybeläggning av segerstavägen a 400 000 kr av Håbo 
kommun. Tidigare har samfälligheten begärt ett årligt bidrag a l 00 000 kr 
av Håho Kommlm. 

Inhibition 
Tillsynes framstår det som att saklig grund för inhibition saknas i ärendet då 
denna åtgärd i det aktuella fallet inte är påkallat. Framställan utgör inte ett 
överidagande utan ett nytt ärende. Likväl återfinns inget beslut där 
verkställighet är aktuellt. 

Utökat bidrag 
I 2 kap. 2 § Kommunallagen(l991 :900) äterfinns lilcställighetsprincipen. 
Denna utgör ett förbud mot att gynna eller missgynna enskilda 
kommunmedlemmar utan saldig grund hä1för. Där av skall samma 
ersättning som ett eventuellt bidrag till segerstavägen ges till alla andra 
samfälligheter i kommunen som önskar uppföra nybeläggning på deras 
vägar och detta ser förvaltningen inte att budgeten tillåter. Ett utökat bidrag 
till föreningen skulle även betyda att skattelcollelctivet finansieras det under 
många år uppkomna eftersatta underhållet inom föreningen. Huvudregeln är 
att detta fmansieras av de enskilda samfälligheterna. Detta vore ett icke 
saldigt gytmande av kommunmedlemmar. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 21 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02~02 

KS 2014/180 

Styrelsen for segerstavägens Samfållighetforening, Begäran om 
ekonomiska åtgärder for Segerstavägen, daterad 2013-10-24 

Miljö- och telcniknämnden, MTN § 118, MTN 2013179, daterad 2014-
12-08 

Styrelsen for segerstavägens Samfållighetforening, Begäran om 
inhibition av ärende MTN § 118, MTN 2013179 om Ekonomiska 
åtgärder- Segerstavägen enligt Miljö- och telmiknämndens 
sammansträdesprotokoll den 8 december 2014 samt Begäran om bidrag 
till nybeläggning av Segerstavägen, daterad 2014-12~20 

Tjänsteskrivelse 2015-01-08 

Arbetsutskottets beslut 2015-01-20, § 18. 

Utskottet överlämnar ärendet till styrelsen utan forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Ordforanden redovisar förslag till beslut i fmm av tre att-satser. Dessa ställs 
under proposition varefter ordfåranden konstaterar att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa. 

Ko~munstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att möjliggöra investeringen for foreningen genom att 
bevilja 400 tkr som ett medfinansieringsbidrag. Finansieringen sker 
genom att telrniska avdelningen får omprioritera inom avdelningens 
driftbudget. 

2. Styrelsen beslutar att anslaget som avsatts for etablering av · 
gatubelysningen reduceras i avdehlingens investeringsbudget for år 
2015 . 

3. styrelsen beslutar att se över det kommunala systemet for bidrag till 
lcomrmmens enskilda vägforeningar där även möjligheten till statliga 
investerings- och driftbidrag beaktas. 

Sammanfattning 
Vägforeningen i Krägga 
Ekonomichef 
Avdelningschef for telmiska avdelningen 
Kanslichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-02-02 

KS 2014/176 

Beslut om riktlinjer för passerkort till kommunhuset och 
Landstingshuset 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställde 2006-11 -27, § 138 nuvarande riktlinjer får 
tilldelning av passerkort till kommunhuset 

De senaste två åren har förvaltningen arbetat med att öka säkerheten i 
kommunhuset genom att bland annat byta ut entredörrarna till 
våningsplanen samt att ett nytt inbrottshum och passagesystem har 
installerats. Det nya larmet möjliggör att kommunhuset delas in i 
behörighetsområden där endast de delar som används är avlarmade vilket 
ger en tryggare arbetsmiljö får medarbetarna i kommunhuset 

Kommunen hyr även sedan ett par år tillbaka översta våningen i 
Landstingshuset får kommunens verksamhet. Larmet i Landstingshuset har 
samma fårutsättningar som kommunhusets larm. 

De nu gällande riktlin j ema bör uppdateras utifrån ett högre säkerhetstänk 
och även inld udera kommunens våningsplan i Landstingshuset Förslaget 
innebär en generell begränsning av behörigheterna får både medarbetare och 
fårtroendevalda med fokus på en trygg arbetsmiljö får medarbetarna. 

Beslutsunderlag 

Gällande liktlinjer, daterade 2006-11-27 (rev. 2006-12-14) 

Riktlin j er för passerkort till kommunhuset och Landstingshuset, 
daterade 2014-12-09 (KS m 2014.3708) 

Tjänstesklivelse 2014-12-09 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20 § 19. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till riktlinjer. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att anta redovisade liktlinjer får passerkort till 
kommunhuset och Landstingshuset 

2. styrelsen upphäver tidigare beslut i ärendet, 2006~11-27, § 138. 

Beslutsexpediering 
\Talctrnästetiet 
säkerhetssamordnaren 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Kommunstyrelsen 

KS§23 

Politikers inpassering i kommunhuset 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/168 

På kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-24 yrkade Owe Fröjd (Båp) att 
samtliga politiker ska ha möjlighet att komma in i kommunhusets entreplan 
samt att lokalernas tillgänglighet i övrigt för politiker utreds. 

I dag är kommunhusets entre öppen för alla mellan kl. 08.00-16.45 måndag
torsdag och kl. 08-15.00 fredag samt kl. 08-12.00 dag före röd dag. 
Kontaletcenter finns tillgängliga under dessa tider för att svara på frågor och 
guida besökare och andra som vill komma i kontakt med tj fulsternännen som 
sitter i kommunhuset De konferenslokaler som används mest fi-ekvent vid 
sammanträden finns i direkt anslutning till entren. 

De ledamöter som har ett passerkort ges behörighet i den utsträckning som 
behövs för att de ska kunna sköta det politiska uppdraget. 

I och med arbetet med att aktivera behörighetsområdena har tyvärr vissa 
användare blivit påverkade redan innan ändringarna är genomförda. Detta är 
olyckligt och har justerats fåT de som har hört av sig till intern service. 

Förslag till uppdaterade riktlinjer för passerkorten tillkommunhuset och 
Landstingshuset presenteras i ett separat ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-09 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2014-11-24, § l 70 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20, § 20. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att avslå yrkandet om att samtliga politiker ska ha 
möjlighet att komma in i kommunhusets entre då kommunhusets entre 
redan i dag är tillgänglig. 

2. Styrelsen beslutar att avslå yrkandet om utredning då fårslag på nya 
riktlinjer för samtliga passerkort presenteras i separat ärende. 

Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnm·en 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02~02 

KS 2014/174 

Beslut om reglementen för kommunstyrelsens utskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-24 § 169, att inrätta två utskott med 
tre (3) ledamöter och två (2) ersättare vardera. 

• Ett tekniskt utskott 

• Ett kultur- och livsmiljöutskott 

Eftersom arbetsuppgifterna och befogenheterna for de nya utskotten inte 
återfinns i kommunstyrelsens reglemente så har kommunstyrelsen 
forvaltning forslag till reglementen for de båda utskotten. 

Beslutsunderlag 

Reglemente for tekniska utskottet 

Reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

Tjänsteskrivelse 2015-01-02 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-01-20 § 21. 

Utskottet tillstyrker forvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att anta reglemente for tekniska utskottet. 

2. styrelsen beslutar att anta reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

Bes l utsexped i er i ng 
Reglementen till forfattningssamling/hemsida 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.4BO 



rnl HÅBO 
~ I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/135 

Beslut om sammanträdestider för kommunstyrelsens tekniska 
utskott respektive kultur- och livsmiljöutskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-24, § 169, att imätta ett tekniskt 
utskott och ett kultur- och livsmiljöutskott 

Kommunstyrelsens förvaltning lämnar foljande fårslag på 
sammanträdestider tmder 20 15: 

Tekniskt utskott: 

13 :00 den 17/2, 24/3, 12/5, 18/8, 13/10 och 10/11 

Kultur och livsmiljöutskott 

08:30 den 18/2, 25/3, 13/5, 19/8, 14/10 och 11/11 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskri velse20 14-1 0-0 l 
- Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20, § 22. 

Utskottet tillstyrker fårvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att det telmiska utskottet ska sammanträda Id. 15:00 
fåljande datum 17/2,24/3, 12/5, 18/8, 13110 och 10/11. 

2. Styrelsen beslutar att kultur- och livsmiljöutskottet ska sammanträda 
ld. 08:30 foljande datum 18/2, 25/3, 13/5, 19/8, 14/10 och 11/11. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Kulturchef 
Teknisk chef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/37 

Förslag om kontorsrum och arbetsplatser för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 

Sammanfattning 
I dagsläget salenas gällande politiska beslut avseende forh·oendevaldas 
arbetsplatser i kommunhuset men inredda kontorsrum finns for 
kommunalråd och oppositionsråd. Behov av ytterligare arbetsplatser finns. 

För att få en långsiktig lösning bör kommunstyrelsen besluta vad som gäller 
i denna fråga. 

Utifi·ån vad förvaltningens bedömning skulle en utökning med två 
arbetsplatser i landskap tillgängliga for partiernas gruppledare, tillsammans 
med de två rum som upplåtits åt kommunah·åd och oppositionsråd, 
tillgodose nuvarande behov och vara möjligt att genomfora utan att någon 
anställd behöver byta arbetsplats. Arbetsplatsernauh-ustas med dator 
uppkopplad mot kommtmens nätverk och bokas hos kansliet. Hos kansliet 
finns även lånetelefon tillgänglig for gruppledarna att använda när de är på 
plats. 

Beslutsunderlag 
T j änsteslaivelse 2015-01-19 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-01-20 § 26. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens hante1ing av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar med bifall från Michel Rubbestact (SD) bifall till tre 
egna att-satser. 

Propositionsordning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att två forslag till beslut 
föreligger i form av dels utskotters fårslag och dels Welins (FP) m. fl. 
yrkande. De två fårslagen prövas mot varandm och ordforanden fi1mer att 
styrelsen beslutar i enlighet med Welins (FP) m.fl. tre redovisade att~satser. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 26 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/37 

l. styrelsen beslutar att kommunalråd och oppositionsråd skall ha tillgång 
till varsitt eget kontorsrum. 

2. styrelsen beslutar att två arbetsplatser, utrustade med dator, skall vara 
tillgänglig for bolming och användning av gruppledare liksom möjlighet 
att använda bokningsbara sammanträde1um får samtal. 

3. styrelsen beslutar att principen under ptmken 2 ovan tillämpas får 
samtliga gruppledare exklusive kommunstyrelsens ordfårande och 
oppositionsråd fram till 2016-06-31, varefter en utvärdering av 
användandet skall genomforas och rapporteras tilllcommtmstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Kanslichef 
Gruppledare 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/148 

Kommun - Polis, samverkansöverenskommelse 

Sammanfattning 

Syftet med överenskommelsen är att öka förmågan inom olika sektorer att 
identifiera, förebygga och hantera sociala risker och social oro. Genom egna 
eller gemensamma aktiviteter verka for minskad brottslighet och drog
användning, får ökad hälsa, -trygghet, -jämlild1et och delaktighet. 

Med stöd i kunskap om skydds och dskfaktorer, tillgänglig forslaring, 
beprövad erfarenhet och statistiskt liDderlag bedöms de insatser som 
föreslås. 

Ungas levnadvillkor, hälsa, malet och inflytande ska ha en central plats i 
samverkansarbetet 

Samverkansområden 
l. Sociala riskfaktorer 
2. Säkerhet och trygghet 
3. F liDgerande samhällsftmktioner 

Beslutsunderlag 
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommlillen och 
Polismyndigheten i Uppsala län, Lokalpolisområde Enköping/Håbo. 

Konsekvensbeskrivning 
Barn och Unga 
Samverkan är en del i att skapa en stönetrygghet i den offentliga miljön får 
huvudsaldigen barn och lillga. Rent allmänt har även en ökad samvedcan en 
positiv effekt och ger kunskap om liDgas livsvillkor utanfår hem, skola och 
förening. Förslaget innebär att det preventiva arbetet effektiviseras och 
kvalitetssäkras. Barn har vid demohatidagar och via lillgdomsråd uttryckt 
viieten av samverkan i en rad fi:ågor som innefattas i fårslaget 

Ekonomi 
Kostnaden får att genomföra fårslaget innebär inga extra kostnader fårutom 
den tid samverkansgrupperna träffas . Den budget som finns inom ordinarie 
verksamhet inom Polis och kommlillens olika verksamheter samt hos ÖVliga 
aktörer är de medel som bekostar de alctiviteter som planeras. 

Jvfi?jö 
Genomfårs förslaget kommer det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.501 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-23 

Samverskansöverenskommelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/148 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20 § 24. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkänna samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och Polismyndigheten i Uppsala län, Lokalpolisområde 
Enköping/Håbo. Avtalet löper under perioden 2015-01-01- 2015-12-31. 

2. Styrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande, att undertedrna 
avtalet. 

Beslutsexpediering 
BRA 
styrgrupp får ungdomsarbete 
Barn- och lmgdomskoordinator 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/42 

Beslut om tidplan för mål- och budgetarbetet inför år 2016 

Nedan kommenteras huvudpunktema i tidplanen för mål- och budgetarbetet 
för år 2016. 

Målkonferens och fastställande av mål för fullmäktige och nämnder 
Mål- och budgetar·betet startar med en målkonferens planerad till den 4 
februari. Samtliga politiker och kornmunens ledningsgtupp kallas. 
Konferensen börjar med en omvärldsanalys samt en nulägesbesla-ivning 
gällande verksamhetemas kvalitet, måluppfyllelse samt kostnader. Syftet är 
att skapa en gemensam bild av verksamheterna och de utmaningar som finns 
att hantera i det fortsatta mål- och budgetarbetet. Under eftermiddagen 
kommer deltagama att ta fram gnmden till nya mål får kommunfullmäktige 
samt nämnderna. 

Förslagsvis ger kommunstyrelsen respektive parti i uppdrag att utse en 
representant att delta i en arbetsgrupp som efter målkonferensen ru·beta 
vidare med definitionen av mål får :fullmälctige. Arbetsgruppen har sitt 
fårsta möte i direkt anslutning till målkonferensen får att besluta om två 
mötestider får det vidare arbetet. Arbetsgruppens uppdrag är alt till 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars ta fram forslag till nya mål får 
fullmäktige får perioden2016-2018. 

Respektive nämnd kornmer ru·beta vidare med nämndsmålen. 

Kommunfullmäktiges mål får år 2016-2018 fastställs på 
fullmälctigesammanträdet den 23 mars. Nämndemas mål fastställs 
tillsammans med budgetramaT på fullmälctigesammanträdet den 15 juni. 

Budgetlwnferens och fastställande av budget 
Den 4 maj hålls en budgetkonferens där ledningsgt·uppens förslag till budget 
får drift och investeringar presenteras. Budgetfårslaget utgår bl. a. ifrån en 
analys av fårändringar i befolkningens sammansättning och behov, 
fårändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 
StJ.uktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Politiker, 
förvaltnings chefer, ekonomer och utvecldingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån ledrlingsgt·uppens budgetförslag har de politiska partierna att lägga 
fram sina budgetfårslag till kornmunstyrelsen den 25 maj. Budget för år 
2016 fastställs på fullmäktigesammanträdet den 15 juni. 

Beslutsunderlag 
Tidplan for budgetarbetet inför 2016 (KS hidm 2015 .1 78, 2015-01-12) 

Tjänsteslaivelse 2015-01-12 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-01-20 § 25. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.503 



r-n1 HÅBO W I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 28 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/42 

l. styrelsen godkänner redovisad tidplan får budgetarbetet infår 2016. 

2. styrelsen uppmanar vm.je pa1ti att utse en representant som deltar får sitt 
pa1tis rälening i arbetsgruppen som kommer att arbeta vidare med 
kommunfullmäktiges mål. Arbetsgiuppens förslag till nya mål får 
kommunfullmäktige får år 2016-20 18 ska presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars får att antas på 
kommunfullmäktigesanm1anträdet den 23 mars. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
Gruppledare 
Kommunstyrelsens ordfårande 
Oppositionsråd 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2015/41 

Samråd med företrädare för kollektivtrafikmyndigheten, 
Landstinget Uppsala län - inför planering av trafikåret 2016 

Sammanfattning 
Förträdare för UL redovisar överg:tipande UL:s: planering och utveckling 
gällande trafiken samt kmt- och biljettpriser. Bland annat noteras att inför 
trafikåret 2015 kommer expressturerna med buss mellan Bålsta och 
Enlcöping att upphöra på grund a v svag efterfrågan. Inför år 2016 kommer 
tätortstrafiken inldusive "Mjuka linjen" i Bålsta att ses över. En översyn av 
bussanvändandet -små och stora bussar- kommer att ske. 

Kommande möjligeter får spårtrafiken berörs med tanke på pågående 
utbyggnad av spår och Citytunneln. 

Avtalet får Bålstatillägget får pendeltågstrafiken går ut i juni 2016. Ett nytt 
avtal kommer att fårhandlas fram. 

Från kommunens sida redovisades bland annat följande: 

Redovisas planerad utveckling av Bålsta centrum med bostäder, 
affårslokaler och resecentrum. 

Frågan om "tillköp" av gratisresor får pensionärer och skolbam under viss 
tid under dagen aktualiserades. 

Augärandet av Bålsta Cenhwn berörs. Trafiksituationen ska ses över så att 
Mjuka linjen kan stanna där får att släppa av och ta upp passagerare där. 

Trafiken till och från Uppsala bör ses över. 

Omstigningen i Skolsta berörs. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/89 

Fråga om ändring av reglementet för näringslivsrådet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i särskilt ärende vid dagens sammanträde utsett rådets 
ordfårande och vice ordförande får innevarande mandatperiod. 

I samband med detta aktualiseras en fråga om en ändring i reglementet får 
rådet. 

Yrkande 
Bengt Björkman (SD) yrkar att :rådets ledamöter utökas enligt fåljande: 

Kommunal representation utökas från två till tre ledamöter 
Näringslivets representation utökas fi ån tre till fyra representanter. 

Propositionsordning 
Ordfåranden ställer Bjödanans (SD) yrkande mot fårslag att inte änch·a 
reglementet och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte ändra 
reglementet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att inte besluta om änching av reglementet får 
näringslivsrådet 

Beslutsexpediering 
Näringslivs rådet 

JU "E RE ~ 

!H\{ d l 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2011/15 

Översyn av reglementet för ungdomsrådet 

Sammanfattning 
Enligt den fastslagna arbetsordningen får Håbo kommuns ungdomsråd så 
ska kommunstyrelsen utse två (2) stycken representanter, i arbetsordningen 
benänmda som ungdomspolitiker, som utöver kmmmmstyrelsens ordfårande 
ska representera Håbo kommun i ungdomsrådet. 

I samband med att kommunstyrelsen i samband med dagens sammanträde 
utser dessa representanter - redovisas i särskilt beslut - aktualiseras frågan 
om att uppdra till fårvaltingen att göra en översyn av rådets arbetsordning 
vad gäller antalet ungdomspolitiker. 

Beslutsunderlag 

- Nu gällande arbetsordning får ungdomsrådet. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen uppdrar till förvaltningen att göra en översyn av rådets 
arbetsordning vad gäller ett utökat antal ungdomspolitiker. 

Beslutsexpediering 
Kansli:chef 
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