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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

2015-0:1-02, Id. 15.00- 18.45, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Catina Lund (M) ( ordfårande ), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 
Hålcan Welin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Fredtik Anderstedt (S), tjänstgör dock ej § 39 och§ 50, Helene eranser 
(S) tjänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestad (SD), tjänstgör, ej § 40, § 43 - 46, §§ 49 - 51, § 53, 
§55, Bengt Björkman (SD), tjänstgör dock ej §50 då Tommy Rosenlevist 
(M), tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), tjänstgör 

Tommy Rosenlevist (M), närvarande och tjänstgör § 50 
Leif Zetterberg (C), ej närvarande 
SabineNaresson (MP), närvarande 
Helene Cranser (S), närvarande och tjänstgör§ 39 och§ 50 
Johan Tolinsson (S), närvarande 
Bengt Björkman (SD), närvarande och tjänstgör enl. ovan 
Leif Lindqvist (V), närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Lars Ahlander, trafikingenjör, teknikfårvaltningen § 34, § 
Karin Bärudde, informationschef, § 33, § 46 
Jonnie Wistrand, e-tjänstutvecldare, § 33 
Lena Hagman, fastighetschef, § 52 
Carin Hommm, ekonom, § 54 
Lennart Eriksson, controller, § 54 
Marie Pettersson, planerare,§ 40, §50 
Märit Olofsson Nääs, projektledare, § 48, § 50 
Klas Ljlmgberg, plan- och utvecldingschef, § 48, § 50 
Louise Lightowler, säkerhetssamordnare, § 51 
I-lans Nordstedt, kommunsekreterare 

Lars-Göran Bromander (S) och Håkan Welin (FP) 

IU. 2015-03-10, kommunskansliet, kommunhuset, Bålsta 
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Innehållsförteckning 

§ 32 Godkännande av dagordningen 

§ 33 Infmmationer 

§ 34 Aktuella protokoll2015 

§ 35 Redovisning av inkomna handlingar 

§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 2015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

§ 37 Förslag omjustering av ordningen får inkallande av ersättare i styrelse11 och nämnderna
mandatpe1ioden 2015-2018 

§ 38 Projektuppdrag om att skapa en nä1ingslivsstrategi får Håbo kommun 

§ 39 Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv får Håbohus Aktiebolag 

§ 40 Utredning gällande medverkan i LIFE IP North Baltic 

§ 41 Förslag om ändling av tidigare beslut i kommunfullmäktige - representation i Målardals
rådet 2015-2018 

§ 42 Förslag till mål får kommunfullmäktige perioden 2016-2018 

§ 43 Utbetalande av partistöd 2015 

§ 44 Upphandling - ombyggnad får verksamhetsanpassning av Futurumskolan 

§ 45 Redovisning av berett medborgarfårslag angående uppsamling av miljöskadliga ämnen i 
dagvatten 

§ 46 Beslut - grafisk profil 

§ 47 Beslut om upphandling av ramavtal avseende VVS-arbeten 

§ 48 Förslag om exploatelingsbudget för Västerskogs Industrimmåde Nona, del av Logistik 
Bålsta 

§ 49 Redovisning av dels rapport "Skolgenomlysning" samt dels rapport "Kostnadsjämfårelse
äldreomsorg - Håbo kommun - Knivsta kommun" 

§ 50 Markanvisningstävling inom området får Detaljplan l, Resecenttum och stationsområdet, 
Bålsta centmm (etapp l) 

§51 Styrel, planetingsomgång 2014-2015 

§ 52 Medel för takåtgärder på Ftidegård 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 

2015-03-02 

§53 VaJ av ombud och ersättare, att foreträda Håbo kommm1 vid Komrnuninvest ekonomiska 
forenings stämmor under pelioden 2015 - 2018 

§54 Redovisning av dels rapport Skolgenornlysning samt dels rapport Kostnadsjärnforelse
äldreomsorg - Håbo kommun - Knivsta kommun 

§55 Övriga frågor 
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I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 32 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

Ordfåranden föreslår att ärendelistan får dagens sammanträde ska 
kompletteras med dels ett ärende om reparation av BCJF:s tak och dels ett 
valärende gällande ombud - Kommuninvest. 

Under sammanträdet noteras ytterligare ett ärende gällande 
ekonomiavdelningens utredningsrapporter dels om skolverksamhet och dels 
om äldreomsorg. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd ärendelista tår dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar att godkänna utsänd och kompletterad äredelista får 
dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.1302 
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KS § 33 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2014/56 

Kommundirektören lämnar fåljande infmmation: Arbetsförmedlingen får 
Håbo, som organiserats från Stockholm, kommer att organisato1iskt tillhöra 
Arbetsformedlingen får Uppsala- Enköping. 

Garnavdelningens trafllcingenjör lämnar fåljande information: Möjligheter 
fåreligger får att reglera lastbilsh·afiken inom tätorten bland annat genom 
änchingar av ldassningen (Blcl, Bk2, Bk3) i vägnätet. 

Informationschefen och projektledaren lämnar fåljande infmmation: 
Redovisas arbetet med att utveclda kommm1ens e-~änster. Tjänsterna ger 
medborgarna möjlighet att slacka olika ansökningar med mera digitalt som 
efter handläggning även besvaras digitalt. Målsättningen är att Håbo 
kommnn ska erbjuda ett 50-tal digitala tjänster innan sommarens slut i år. 
Ett antal tjänster är redan i gång. Dessa kommer att vidareutvecldas. 
Telmiken ger även möjlighet att öka verksamhetemas transparens genom att 
erbjuda medborgare med flera, funktioner i digital form får statistik med 
mera. 

EXPEDIERAD SIGNI\ TUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2015.1307 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 34 

Redovisning av aktuella protokoll 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/40 

Protokoll från extra bolagsstämma, Håbohus AB, 2015-01-14. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbohus AB, 2015-01-14. 

Protokoll fi:ån extra bolagsstämma, Håbo Marimads AB, 2015-01-23. 

Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde, Håbo Marknads AB, 
2015-01-23. 

Protokoll från styrelsemöte, Håbo Marknads AB, 2014-01-26. 

Beslutsunderlag 

- Protokoll och anteclmingar, enligt ovan 

- Tjänsteskrivelse 2015-02-20. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen noterar redovisade protokoll och anteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1313 
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Kommunstyrelsen 

KS § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/38 

Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2015-03-02 

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

Beslutsunderlag 

Sammanställning av anmälningsärenden, 2015-02-20 
- Tjänsteslaivelse 2015-02-20. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera handlingama som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015. 1316 
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KS § 36 

Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/39 

Följande beslut för perioden 2014-10~ 15 - 2015-02~19, föreligger: 

Anställningsbeslut l Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-10-20 - 20 15~02-11. 
• Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2014-1 0-15 - 2015-02-16 . 
• Socialfårvaltningen, perioden 2014-12-11-2015-02-19. 

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

Delegationsbeslutenkan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, fårutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdehungen. 

Beslutsunderlag 
- T j änsteslaivelse 20 15 -02~ 20. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 201 5. 1319 
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KS § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2014/155 

Förslag om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnder - mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15, § 118, ordningen for 
inkallande av ersättare i nämnderna for pe1ioden 2015-2018. Fullmäktiges 
beslutsunderlag utgjordes av partiernas forslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Ch1istian Nordberg (MP) redovisar respektive förslag 
på ändrad turordning for ersättares inträdande for Bålstapartiet och for 
Mil j öpartiet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 

Förslag tilljusterade ordningar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 
N ordberg (MP) 

Tjänsteslaivelse 2015-02-13 

Arbetesutskottets forslag till beslut 2015-02-17, § 39. 

Utskottet tillstyrker forslagna justetingar. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar att (M) infogas i inkallandeordningen for (FP). 

Ordforanden prövar utskottets forslag samt Welins (FP) yrkande och fumer 
att styrelsen beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktigs beslut 

l. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen for inkallande av ersättare for 
Bålstapartiet och för Miljöpartiet, enligt redovisat förslag samt i enlighet 
med yrkande från Håkan Welin (FP), komplettera inkallelseordningen 
för (FP). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1320 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

Kommunstyrelsen 

KS § 37 KS 2014/155 

2. Fullmäktige noterar denjusterade och kompletterade ordningen får 
ersättares inkallande i samtliga nämnder tmder innevarande 
mandatperiod fram till och med 2018, enligt följande: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i fåljande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP), (KO), (MP), (S), (V),( Båp), (SD) 

(C) (C), (KD), (M), (FP), (MP), (S), (Båp ), (V), (SD) 

(FP) (FP), (C), (KO), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP) (MP), (M), (Båp), (KO), (C), (FP), (V), (S), (SD) 

(KD) (KD), (C), (M), (FP), (MP), (Båp ), (S), (V), (SD) 

(S) (S), (V), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KD), (SD) 

(V) (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (Iill), (SD) 

(SD) (SD), (Båp), (M), (Iill), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

(Båp) (Båp ), (SD), (MP), (C), (FP), (KD), (V), (S), (M) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1320 



HÅBO 
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Kommunstyrelsen 

KS § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/20 

Projektuppdrag om att skapa en näringsl ivsstrategi för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Håbo kommun vill skapa många nya arbetsplatser de kommande åren och vill 
se en snabbare utveckling av näringslivet järnfått med tidigare. Förutom att det 
konleret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt nätingsliv en vilctig 
faletar får att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas av just en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. Dessutom kommer fler 
arbetsplatser i kommunen ge Håboboma möjligheten att kunna jobba nära sin 
bostad och dä1med, inte minst, minska sina restider. 

Nya fåretagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 
återkommande som en av de l 00 bästa i landet vad gäller fåretagsklimat 
Konlemrensen vad gäller fåretagsetabletingar hårdnar dock ständigt och 
bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att locka till sig fler nya 
företag. Detta for att fler arbetsplatser ska kunna skapas. I detta läge behövs en 
nätingslivsstrategi, något som kommunen salenar idag. 

En strategi är den mest översiktliga och överordnade, men samtidigt också den 
mest abstrakta, formen av ett aletiverande styrdokument (De aktiverande 
styrdokumenten uppdrar kommunen att handla eller agera på ett visst sätt. De 
behandlar områden, händelser eller situationer som vi vill uppnå eller 
åstadkomma med egna initiativ och arbetskraft.) 

Den hjälper kommunen att göra vägval och sätter upp målsättningar inom ett 
övergripande område där kommunen inte helt bestämmer själv. Den ska peka ut 
de verksamhetsområden som är viktiga for att nå dit. En fungerande strategi är 
vägledande men inte praktisk. Den anger rilctning och p1iorite1ing, men behöver 
inte säga någonting om vilka medel eller metoder som ska användas får att nå 
dit. För att ange medel och metoder använder vi program eller planer. 

En1igt gällande reglemente så ansvarar kommunstyrelsen får övergripande 
näringslivsfrågor med det speciflim uppdraget att verka for åtgärder som strävar 
efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott nälingslivsldimat. 

Mot bakgrund av detta föreslår kommunstyrelsen förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsen förvaltning att 
arbeta fi:am ett forslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen föreslår att arbetet 
bedlivs i projektform enligt nedanstående upplägg. 

Syfte med projektet 
Syftet med näringslivsstrategin ska vara att tydliggöra hur kommunen ska 
arbeta i samspel med andra for att bidra till att nya arbetstillfållen kan utvecklas 
i komiTiunen fram ti112030. Allt i enlighet med kommunens vision. 

(1/I JB~ I d l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1327. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 38 

strategin ska omfatta fåljande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/20 

• Avgörande kriterier och fåmtsättningar får att nya fåretag ska vilja 
etablera sig i Håbo och får att befmtliga fåretag ska vilja struma levar 
och utvecldas i kommunen. 

• Lämpliga branscher och verksamhetsonu·åden som vill och kan etablera 
eller utveckla verksamhet i Håbo. 

• Övergripande ansvarsfårdelning mellan berörda funktioner i kommunen 
inklusive bolag. 

• Hur kommunen kan bidra till nätingslivsutvecldingen till exempel 
genom effektiv myndighetsutövning och god service till fåretagen. 

Projektets mål kopplade till övergripande mål och projekt 
• Ska bidra till att Håbo kommun uppnår Vision 2030 
• Ska bidra till uppfyllande av kommunens övergripande ålfastställs 

under fårsta halvåret 20 15) 
• Innehålla en delstrategi får Slcokloster 

Fokusområden strategiarbetet 
I arbetet med att ta :fiam näringslivsstrategin ska det finns ett fokus på de 
primite1ingar och avväganden som behöver göras får att strategin blir 
slagkraftig. Detta kan till exempel handla om: 
- Mark får lokalise1ing och planberedskap 
- Utbyggnad av bredband och annan infrastruktur 
- Arbetsmarknads- och utbildrlingsinsatser riktat till fåretag 
- Kvaliteten i myndighetsutövning kring fåretagande 
- Intemationellt utbyte och samarbete 

Tidplan 
Under våren 2015 ska arbetet fokuseras på att ta fram en näringslivsstrategi får 
att lcwma antas av kommunfullmäktige senast i september 2015. 

Resurser och kostnader 
Hanteras inom ramen får kommunstyrelsens ordinade budget och 
huvudsakligen med egen personal. Visst externt utredningsstöd kan bli 
aktuellt. 

Styrning av projektet 
Arbetet med att ta :fram ett fårslag till näringslivsstrategi ligger inom 
kommundirektörens ansvar. Det ska finnas styrgrupp, fårslagsvis 
kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en intern och en extem referensgrupp får 
att få en bred förankring av strategin. Håbo Marlenad och näringslivsrådet ska 
vara involverade i arbetet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.1 327 
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Kommunstyrelsen 

KS § 38 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/20 

Tjänsteskrivelse 2015-01-05, hidm: 2015.40 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-02-17, § 40. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

KommunstyresJens beslut 

l . Styrelsen beslutar att uppdrar tilllcomnnmstyrelsens förvaltning att ta 
fram ett förslag till näringslivsstrategi får Håbo kommun enligt ovan 
beskrivna projektmodell 

2. styrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra 
styrgrupp i projektet. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 

J-q\-- u )---\ :L l ~) 
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Kommunstyrelsen 

KS §39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2013/145 

Förslag till reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 

Sammanfattning 
I febmari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny 
bolagsordning for Håbohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre 
justeringar i dessa dokument. 

Konununstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit fram 
fOrslag på reviderade ägardirektiv. Skillnaden mot de tidigare är främst att 
Håbo konunun som ägare förtydligar bolagets ansvar vad gäller att aktivt 
aTbeta fOr ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommunens vision och 
att ägaren ställer ökade hav på långsiktig affåTsmässighet. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd även tagit 
fram forslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av 
redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till bolagsordning for Håbohus AB, KS hidnr 2015.673 

Förslag till ägardirektiv för Håbohus AB, KS hidnr 2015 .674 

Tjänsteskrivelse 2015-02-04 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-02-17 § 28. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
Fredtik Anderstedt (S) deltar inte i ärendets handläggning. Helene Cranser 
(S) tjänstgör. 

Yrkande 
Fred Rydberg (KD) yrkar, med instämmande från Håkan Welin (FP) och 
Christian Nordberg (MP) att sloivningen i forslaget till ägardirektiv, under 
punkt 3 Företagets ändamål, syfte och mål/Bostadspolitiska mål ska vam: 
Bolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten for bostadssociala 
ändamål. Antalet lägenheter for detta ändamål får maximalt utgöra fem (5) 
procent av det totala antal bostadslägenheter bolaget disponerar. I nu 
gällande utskottes fOrslag föreslås fyra ( 4) procent. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar, med instämmande från Michael Rubbestad (SD), 
under "Ekonomiska mål" i ägardirelctiv att driftnettot i procent av 
fastighetmuas marknadsvärde bör vara lägst två (2) procent. I utskottets 
forslag föreslås lägst fem ( 5) procent. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2015.1328 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2013/145 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Eva Staake (S), Fredrik 
Anderstedt (S) och Werner Schube1i (S) yrkar bifall till de båda framställda 
yrkandena. 

Propositionsordning 
Ordfåranden noterar att fårutom utskottets fårslag fåreligger två 
änd1ingsyrkanden gällande ägardirektiv. Efter propositionsfårfarande 
konstaterar ordfåranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
utskottets fårslag gällande ägardirektiv och bolagsordning. Det tidigare med 
ändringar i enlighet med de båda yrkandena. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar reviderade ägardirektiv får Håbohus AB tillsammans 
med beslutade yrkanden dels från Fred Rydberg (KD) med flera och dels 
från Owe Fröjd (Båp) med flera. 

2. Fullmäktige antar reviderad bolagsordning får Håbohus AB. 
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Utredning gällande medverkan i LIFE lP North Baltic 

Bakgrund 
Vattenmyndigheten får Norra Östersjön har, inom ramen får projektet 
Mälaren- en sjö får miljoner, ansökt om projektmedel får projektet LIFE lP 
North Baltic. ED-kommissionen har godkänt projelctiden och 
vattenmyndigheten har kvalificerat sig vidare till att få genomfåra en 
fullskalig ansökan. Projektet förutsätter medfmansiärer och Håbo kommun 
har möjlighet att delta i projektet. Ansökan ska vara inlämnad till BU
kommissionen senast den l 7 aplil 2015. Ett eventuellt 
medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län, tillika 
vattenmyndighet får Nona Östersjön, och Håbo kommun måste tedmas 
senast l aplil 2015 om Håbo kommun vill delta i projektet. 

LIFE lP North Baltic 
ED-kommissionen delar årligen ut pengar till projekt i medlemsländerna 
och LIFE är EU:s fond för att finansiera den miljöpolitik som bedlivs. lP 
står får integrated project och innefattar projelct som är storskaliga och 
genomfårs på en nationell eller stonegional nivå. 

LIFE lP North Baltic syftar till att genomfåra åtgärdsprogrammet och 
förvaltningsplanen får Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i 
Västmanland län, som även är vattenmyndigb,et får Norra Östersjöns 
vattendistrikt, samordnar projektet och är så kallade Coordinating 
beneficiary. En fåmtsättning får projelctet är att det finns medfinansiärer (så 
kallade Associated beneficimy). 

Det maximala finansieringsstödet från EU i ett LIFE IP-projelct är 60 
procent av projektets totala kostnad, dock inte mer än l O miljoner euro. 
Enligt vattenförvaltningens finansieringsplan uppgår projelctet LIFE lP 
North Baltic till drygt 37 miljoner euro, vilket innebär att stödet fi:ån BU 
kommer att utgöras av cirka 29 procent av projektets totala kostnad, 
fåmtsatt att maximal utdelning ges. Utöver detta kommer Havs- och 
vattenmyndigheten att delfinansiera projektet med drygt 4,4 miljoner euro. 
Enligt vattemnyndighetens fmansielingsplan kommer 14,4 miljoner euro av 
projelctet finansieras av deltagande komrnm1er. 

Ett tjugotal organisationer är redan namngivna som medfinansiärer men det 
finns utrymme får flera partners, framförallt kommuner att delta i projektet. 
Kommunema deltar lämpligen genom att d1iva en egen delalctivitet. 

Projektet LIFE lP North Baltic planeras att pågå under en sjuårsperiod. 
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Håbo kommuns eventuella medverkan i projektet 
Ett deltagande fOr Håbo kommun i projektet LIFE IP Nmih Baltic innebär 
att kommunen medverkar i projektet som medfmansiär. Kommunen ansöker 
då om att delta genom att driva en delaktivitet, vars syfte måste stämma 
överens med den övergripande projelctiden för hela LIFE IP North Baltic. 
Håbo kommun får del av de projektpengar som finns i EU:s fond. 
Finansiering av kommunens delalctivitet, utöver de medel som LIFE lP
projektet itmehåller, står kommunen själv för. 

Alla deltagande kommlmer i projektet forväntas få samma procentuella 
medfinansiering. storleken på medfmansieringen bestäms under 
ansökningsprocessen och beror bland annat på hur många kommlmer som 
deltar. 

Enligt vattenförvaltningens finansietingsplan kommer medlen från LIFE lP 
täcka cirka 29 procent av den totala kostnaden. Om medfinansieringen 
fördelas procentuellt lika mellan deltagande leonummer och organisationer 
kommer med andra ord cirka 71 procent av en eventuell delaktivitet i Håbo 
kommun att finansieras av kommunen. Alla organisationer som deltar som 
partners i projektet är också med och delar på kostnaderna för den 
samordning som kommer att behövas. Hur stor denna kostnad blir är ännu 
inte Idarlagd och beror på hur många kommuner som väljer att ansluta sig 
till pro j elctet. 

Om Håbo kommun beslutar att delta i projektet krävs att kommunen 
formulerar en ansökan om aktivitet som utförligt beskriver metod, resultat, 
tidplan, genomförare av alctiviteten samt budget. Då fmansietingsstödet från 
EU troligen kommer att uppgå tilllmappt en tredjedel av de totala 
kostnadema hävs att övrig fmansiering för ett eventuellt kommunprojekt är 
ldarlagd. Ansökan behöver vara vattemnyndigheten tillhanda under mitten 
av mars och medfinansieringsavtal mellan Länsstyrelsen i Västmanland län 
och Håbo kommlm måste teclmas senast l april2015. 

Om Håbo kommun beslutar att inte delta i projelctet LIFE IP North Baltic 
innebär det att lcommlmen inte ffiiver en egen delalctivitet kopplad till 
huvudprojektet Håbo kommun bidrar inte till att finansiera projektet och tar 
då heller inte del av de medel som ges från E U. Håbo konunun kan ändå 
gynnas av projelctet då andra planerade delaktiviteter är gynnsamma även 
för konummen. Bland annat planerar länsstyrelsema att delta med 
delaktiviteter som exempelvis vattenplanetingsstöd, innovativa styrmedel 
och erfarenhetsutbyte, kunskap och lnmskapssammanställning för 
miljö gifter. 
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För att delta i projektet LIFE IP North Baltic krävs att Håbo kommun driver 
ett delprojekt som överensstämmer medhuvudprojektets syfte. 

Håbo kommunjobbar aktivt får att bevara och fårbättra vattnets status i 
kommunen. Många av de planeringsprojekt som pågår i Hå bo kommun, 
som exempelvis fi·amtagande av ett vattenprogram och detaljplaneprogram i 
Gröna Dalen hanterar fi·ågor kopplade till vatten och dess status. Inget av 
kommunens pågående planetingsprojekt anses dock i dagsläget lämpliga att 
använda som delaktivitet får deltagande i projektet LIFE IP North Baltic. 
Vattenprogrammet såväl som projektet Gröna Dalen är får närvarande i ett 
tidigt planeringsstadium och det är därfår inte möjligt att i detta skede 
fastställa en aktivitet med den precision som krävs får medfmansiering i 
projektet LIFE IP North Baltic. 

Då det fårnärvarande salmas ett tydligt projekt i kommunen som är lämpligt 
får projektet LIFE IP North Baltic och då tidsramen får att fotmulera ett 
kommundtivet projekt är kort finns det uppenbara svårigheter med att delta i 
projektet. 

Beslutsunderlag 

LIFE IP North Baltic budgeterade aktiviteter 

Processen och formalia 

Tjänsteskrivelse 2015-02-04 

Arbetsutskotts beslut 2015-02-17 §35. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Noteras att det inte föreligger någon möjlighet till delflnansieting via 
projektet får framtagande av en vattenplan får Håbo kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att inte delta som medfinansiär i projektet LIFE IP 
Nmih Baltic. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingschef 
Samhällsplanerare M. Pettersson 
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Förslag om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige -
representation i Mälardalsrådet 2015-2018 

Sammanfattning 
Fullmäktige har för innevarande mandatperiod utsett representanter att 
företräda Håbo kommun vid Malardalsrådets rådsmöten. Antalet 
representanter regleras i rådets stadgar. 

Av§§ 5 och 6 i Mälardalsrådets stadgar framgår följande: 

Rådsmöten 
§ s 
Medlemmamas rätt att besluta utövas vid rådsmöten. Styrelsen skall bereda 
medlemmarna möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av 
ptincipiell betydelse eller av stöne vikt. 

§ 6 
Medlemmarna utöver sin rätt vid rådsmöten genom ledamöter valda av 
medlemmamas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare för 
ledamöterna. 

Av den sjätte paragrafen framgår vidare att vissa medlemmar har rätt att utse 
nio ledamöter, vissa andra medlemmar har rätt att utse tre ledamöter 
vardera. Slutligen har gruppen/medlemmar "Övriga kommuner" - där Håbo 
kommun ingår - rätt att utse två ledamöter. 

Håbo kommunfullmäktige beslöt 2014-12-15,§§ 98-99 dels att utse två 
rådsledamöter och två ersättare samt dels ett stämmaombud och en ersättare. 
Detta i enlighet med en ordning som gällt vid ett antal tidigare tillfållen i 
anslutning till nya mandatperioder. Vid de tidigare tillfållena har det rått 
persommiau mellan rådsledamöter och ombud. Det senare och ogrundade 
beslutet har då inte fått någon betydelse. I det beslut som fullmäktige fattade 
2014-12-15, § 99, har den tidigare ordningen med personunion frångåtts 
mellan rådsledamöter och stämmoombud. 

Efter det att de båda fullmäktigebesluten, 2014-12-15, §§ 98-99, redovisats 
till Mälm·dalsrådet har rådets administration, med hänvisning till rådets 
stadgar, påpekat att stämmaombud inte ska utses .. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 99 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 98 

stadgar för Mälat·dalsrådet. 2012-06-0 l 

Tjänstes1aivelse 2015-01-28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-02-17, § 31. 
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Utskottet tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Komn nmfullmälctiges beslut 

l . Fullmälctige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 20 14-12~ 15, § 99, 
om att utse stänunaombud till Mälardalsrådets rådsmöten, mandat
perioden 20.15 - 201 8. 
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Förslag till kommunfullmäktiges mål för perioden 2016-2018 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp tillsatt av kommunstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram 
forslag till nya mål forkommunfullmäktige forpelioden2016-2018. 
Arbetsgruppen fareslår att fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktigenivå priori t eras. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 
Attraktiva 
Kvalitativa och effektiva 
Hållbara 
en kommun med sund ekonomi 

Process för framtagande av nya mål för kommunfullmäktige 
Den 4 februmi genomfårdes en målkonferens med syfte att lägga grunden 
till nya fullmäktigemål för perioden 2016-2018. Under mållconferensen 
deltog 62 fortroendevalda och 9 tjänstemän. Efter en omvärlds- och 
nulägesanalys genomfordes två workshops där samtliga deltagare hade 
möjlighet att ge input till kommunfullmäktiges nya målområden och 
strategier. 

En m·betsgrupp bestående av gruppledare från samtliga nio partier samt en 
tjänsteman tillsattes av kommtmstyrelsen med uppdraget att baserat på 
målkonferensens resultat ta fram fårslag till nya mål får 
kommunfullmäktige. Arbetsgruppen har enats kring ett forslag som 
innehåller 4 målområden och 14 strategier. Dessa fluns dokumenterade i 
tjänsteslcrivelsen "Kommunfullmäktiges mål for 2016-2018" (KS2015/64 m 
2015.1183). 

Nästa steg och tidplan 
Varje nä11111d och styrelse i har uppdrag att arbeta fram egna måldokument 
Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna primiterade mål och åtgärder 
for att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och 
strategier. Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler 
som styr kommunens verksamheter och även dessa skall beaktas i 
måldokumentet. 

Enligt gällande tidplan for mål- och budgetprocess (KS 2015.178) ska 
nämnder och styrelser lämna protokoll med beslut om nya nämndsmål till 
kommunstyrelsen senast den 15 maj. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
budget for drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrp1inciper den 15 juni. Nä1ru1ders och bolags budget och mål ska 
vara 1dara i Stratsys den 26 oktober. 
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Beslutsunderlag 
- Modell får målstyrning i Håbo kommlm (KS2012/75 nr 2012.2322) 
- Kommunfullmäktiges mål får 2016-2018 (KS2015/64 m 2015.1183) 
- Tidplan for mål- och budgetprocess (KS 2015.178) 
- Tjänsteshivelse 2015-02-25. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommm1fullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta 4 nya målområden och 14 strategier får 
perioden 2016-2018 enligt arbetsgruppens förslag 
"Kommunfullmäktiges mål får 2016-2018 (KS2015/64 m 2015.1183)". 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta 
fram egna måldokument enligt gällande målstyrningsmodell och tidplan. 
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Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § l 09, att anta regler for 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglerna erhåller va.Jje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och dels 
ett mandatstöd med 30% av IBB per mandat i kommunfullmäktige per år. 
Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars efter 
beslut i fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de forändringar i 
kommtmallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Lagstiftarens krav att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning 
minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har 
utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt. Det nya kravet får dock ses mot bakgnmd av de nya 
reglerna om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen och leravet på 
redovisning. 

Förslaget beslut preciserar partistödets omfattning i la-onor per parti. 
Partierna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2015. 

Fulhnäktige fareslås besluta att utbetala partistöd for år 2015 enligt nedan: 

Parti Partistöd 

S ocialdemokratema 284 690 kr 

Moderatema 197 540 la-

Sverigedemokraterna 110 390 kr 

Centerpartiet 75 530 kr 

Miljöpartiet 58 100 kr 

Folkprutiet 58 100 kr 

Bålstaprutiet 58 100 ler 

Kristdemohatema 40 670 kr 

Vänsterpartiet 40 670 kr 
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923 790 la 

- Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Tjänsteslaivelse 2015-02-02 

Arbetsutskottets fårlag till beslut 2015-02-017, § 30. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fåTslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utbetala partistöd får 2015 enligt följande: 

Socialdemokraterna 284 690 kr 

Moderatema 197 540 la: 

Sverigedemokraterna 110 390 h 

Centerpartiet 75 530 kr 

Miljöpartiet 58100h 

Folkpartiet 58 100 kr 

Bålstapartiet 58 100 la 

Kristdemola:aterna 40 670 la 

Vänstei]Jattiet 40 670 h 
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Upphandling M ombyggnad för verksamhetsanpassning av 
Futurumskolan 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med önskemål om 
verksamhetsanpassningar av Futurumskolan. Upphandling av 
ombyggnadsåtgärderna måste påbörjas under våren 2015. Pinansieting av 
ombyggnadsåtgärderna ryms dels inom investeringsprojektet 
"verksamhetsanpassning Futurumskolan" med 3 Mkr och dels genom 
omfördelning av medel i investeringsprojektet "planerat underhåll, 
fastighet" med 2 Mkr. Kommunfullmäktige har beslutat om dessa 
investeringar vid sitt sammanträde i december 2014. Nu pågår 
programarbete avseende hur lokalema bäst anpassas till verksamhetens 
behov. Under 2016 kan ytterligare medel behöva tillskjutas får att slutfåra 
anpassningen av lokalema. 

För att kunna påbötja upphandlingen så snart som möjligt behöver 
förvaltningschefen medges rätt att tmderteclma tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt. 

Tidplan 
F örfrågningstmderlag får upphandling fårdigställs får att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som fårenldad upphandling. 

Beslutsunderlag 
-Kommunfullmäktiges beslut, KF §107/2014 
- Tjänsteslaivelse 2015-01-29 
-Tekniska utskottets fårslag till beslut 2015-02-17, § l. 

Utskottet föreslår en omdisponeling av medel fi:ån "planerat underhåll" till 
verksamhetsprojekt "verksamhetsampassning Futurumskolan". 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att överfåra 2 Mkr från investetingsprojekt "planerat 
underhåll, fastighet" till investeringsprojekt "verksamhetsanpassning 
Futummskolan". 

2. styrelsen beslutar att upphandling ska påbötjas avseende 
verksamhetsanpassningar på Futurum och att tekniska avdelningen 
genom sin fastighetsenhet får skicka ut fårfi:ågningstmderlag. 
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3. styrelsen beslutar att uppdra till förvaltningschef att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teclma entreprenadlconh·alct med vald entreprenör, för 
verksamhetsanpassningar på Futurum. 

Beslutsexpediering 
Telrniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsavdelningen 
Barn- och utbildningsnämnelen 
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Redovisning av berett medborgarförslag angående uppsamling 
av miljöskadliga ämnen i dagvatten 

Sammanfattning 
A v teknikutskottets protokollsutdrag 2015-02-17, § 3 framgår följ ande: Ett 
medborgarfårslag har kommit in med fårslag på en sedimenteringsdamm får 
dagvatten från onn·ådet mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen. 

Dagvattnet i området runt E18 och Graneberg rinner främst norrut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpunkten i landskapet 
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E 18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet 
rinner öppet ungefar från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan. 

Området mellan El8-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-Valla l :76 och ägs av Trafikverket Området befinner sig utanfår 
verksamhetsområdet får kommunalt V A. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret får det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och 
också den som ansvarar får att vägdagvattnet från El8 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar for omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
fitms två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvänming. De 
har också en viss renande funktion då vattnet :far möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator innanfår verksamhetsområdet får kommunalt V A 
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna VA
anläggning och sköts av V A -enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden. 

VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tilh·äclcliga för att ta hand om dagvattnet fi·ån bostadsområdena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanfår 
verksamhetsområdet for kommunalt V A. Ansvarig får att ta hand om 
dagvattnet från El8 är fastighetsägaren Trafikverket Förslagsställaren bör 
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kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar för verksamheten på 
E18. 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Matilca Hanson föredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta 
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanför kommunens 
verksamhetsområde och att förslagsställaren istället bör kontakta 
Trafikverket då det är de som ansvarar för E18. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med ovanstående 
motivering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag KS Dnr 2014/112 2014.2306 

Tekniska utskottes beslut 2015-02-17, § 3. 

Tjänsteslaivelse 2014-12-19. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
telmikutskottets uh·edning och svar. 
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Håbo kommun har en plan får full delaktighet. Målet är att personer med 
funktionsnedsättning ska garanteras full delaktighet ochjämlikhet Det 
handlar om grundläggande demokratiska rättigheter som exempelvis rätten 
till infmmation. 

Sedan l januari 2015 ingår b1i stande tillgänglighet i Dislaimineringslagen. 
Att öka tillgängligheten till information får personer med 
funktionsnedsättning är en fårutsättning får att uppnå delaktighet och 
järnlikhet i samhället. 

Håbo kommuns grafiska profil ska utvecklas utifrån tillgänglighet får alla 
samt kommunens vision- Vå1i Håbo 2030. 

Sammanfattning 
Håbo kommun består av många olika verksarnl1eter. Med en grafisk profil 
skapar vi en samlad bild av Håbo kommun och dess verksamheter vilket ger 
ett professionellt uttryck och bidrar till tydlighet, enhetlighet och 
igenkänning. 

Det gör vår externa marlmadsfåring effektivare. Det är också mer 
kostnadseffektivt att utveckla, arbeta efter och underhålla en gemensam 
grafisk profil än flera. 

Som kommunanställd ska det vara enkelt att kommunicera. En grafisk profil 
gör det enldare får alla verksamheter - man behöver inte uppfinna hjulet 
varje gång. 

Håbo kommuns grafiska profil innehåller regler kring: 
• Logotyp 

• Typsnitt 

• Färger 

• Grafiska element 

• Presentationer och bildspel 

• Trycksaker 

• Tjänsteskrivelser 

• Annonser 

• Profilprodukter 
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Implementering och fortsatt utveckling 
Kommunikationsenheten är ansvarig for kommunövergripande 
kommunikationsfrågor och bör få ett uppdrag att succesivt implementera 
den grafiska profilen i samtliga verksamheter. Kommunikationsenheten bör 
även få i uppdrag att löpande utvärdera och utveckla de olika delarna i den 
grafiska profilen for att ytterligare utveclda tillgängligheten och samtidigt 
stödja kommunens vision och mål. 

Beslutsunderlag 

Grafisk profil KS 2015.254 

Tjänsteslaivelse 2015-01-16 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-02-17, § 38. 

Utskottet tillstyrker forvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslut 

l. Styrelsen beslutar att anta Grafisk profil KS 2015.254 att gälla från och 
med l april2015. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra till forvattningen att succesivt 
implementera den nya grafiska profilen samt löpande utvärdera och 
utveclda den. 

Beslutsexpediering 
Kommunikationsenheten 
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Beslut om upphandling av ramavtal avseende WS-arbeten 

Sammanfattning 
Avtalet for VVS-arbeten upphör 2015-05-31 varfår ny upphandling snarast 
måste genomfåras. Upphandlingen korruneratt genomforas av 
fastighetsenheten i samarbete med upphandlingsenheten. 

Värdet på upphandlingen berälmas ligga på ca 2 Mkr per år. För att 
underlätta arbetet med upphandlingen behöver förvaltningschefen medges 
rätt att undertedrna tilldelningsbeslut och ramavtal då värdet på 
upphandlingen berälmas överstiga delegationsrätten. 

Tidplan 
F örfrågningstmderlag for upphandling fårdigställs for att läggas ut under 
våren 2015. Läggs ut som forenklad upphandling. 

Tekniska utskottets behandling av ärendet: 
Ärendet friredras av kommundirektören. Frågan om det kommer att handla 
om en eller fler entreprenörer diskuterades då det enligt tidigare erfarenhet 
är sårbalt med en entreprenör som kanske inte kan fullfolja uppdraget. 

Utskottet tillstyrker forslag till upphandling med mera. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2015-02-02 

- Telmiska utskottets forslag till beslut 2015-02-17, § 2. 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Sty:relsen beslutar att upphandling av VVS-entreprenör ska påbö1j as 
under början av 2015. 

2. Styrelsen beslutar att uppdra till forvaltningschefen att: 
- teclma tilldelningsbeslut 
- teclma ramavtal med vald leverantör får VVS-arbeten. 

Beslutsexpediering 
Telmiska avdelningen, fastighetsenheten 
Förvaltningschef 
Upphandlingsenheten 
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Exploateringsbudget för Västerskogs Industriområde Norra, del 
av Logistik Bålsta 

SammanfaUn i ng 
Detaljplanen for Västerskogs industJ.imm·åde nona vann laga kraft 2012-12-
14. All mark inom detaljplanen ägs av Håbo Marknads AB. Utbyggnaden av 
allmänna anläggningar i området regleras av exploateringsavtal for området. 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun godkände 2013-04-08 § 63 ett 
detaljplaneprogram for det angränsande området Björnbro 
verksamhetsområde, Logistik Bålsta. 
Utbyggnaden av allmän infi·astmktur för Västerskogs industriområde norra 
är kopplat till infrastruktur for Logistikområdet, där Håbo Kornmun samt 
Håbo Marknads AB äger all mark enligt fordelningstalen 64,7% respektive 
35,3%. Håbo kommun samt Håbo Marknads AB beleostar infrastrukturen 
gemensamt enligt det procentuella markinnehavet i Logistikområdet 

Syftet med foreliggande exploateringsbudget är att beslaiva de ekonomiska 
händelser som omfattar det totala genomforandet av Västerskogs 
Industriområde Norra, del av Logistik Bålsta med avseende på allmänna 
anläggningar och infrastruktw-. Denna projektbudget ingår därfor i den 
totala projektbudgeten for Logistik Bålsta och lconimer framledes ej att 
särredovisas. 

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat i två kategorier: 
-Anläggningstillgångar (infiastJ.ulctur inom allmän platsmark, t. ex gator, 
gång- och cykelvägar, belysning och parker). 
-Anläggningstillgångar VA (inkl dagvatten). 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infi·astrulctur och VA har påbö1jats i augusti 2014 och 
är indelad i tJ.·e etapper. Huvuddelen av entreprenaden är utförd och dä1med 
har huvuddelen av utgifterna redan tagits, vilket framgår av 
projektbudgeten. 

Etappema 101 och 102 (avser cirkulationsplats och omdaning av befintlig 
gata vid Kraftleden/Björnängsvägen) kommer att vara utbyggda och 
öve1iagna av Håbo kommun under sommaren 2015. Utbyggnaden av etapp 
l 03 avser utbyggnad av ny gata fram till järnvägen och sker vid ytterligare 
markforsäljning i området alternativt laga kraftvunnen detaljplan inom 
Logistikområde t. 

Syftet med att påhölja utbyggnaden av etapp 101 och 102 är: 
-det tmderlättar försäljningen av industrifastigheter i detaljplaneområdet 
Västerskogs industriområde norra. 
-entreprenaden innehåller omfattande traftksäkeThetshöjande åtgäTder i 
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området t.ex h·afiksepareling, övergångsställen och hastighetssänkande 
åtgärder. 
-att underlätta genomforande av en eventuellt laga haftvunnen detaljplan 
for Logistik Bål sta. 

Exploaterings budget: 

Projektbudget 
Hela projektet forväntas ge ett resultat på ca -12,8 :MJcr, dvs negativt 
resultat. Projektet är en del av Logistik Bålsta och kommande inkomster for 
försäljning av mark inom området finansierar resterande del av detta 
projelct. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman for allmän plats och ansvarar for upphandling, 
projelcte1ing och utforande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, 
gångbanor, gatubelysning och parlanark). 
Den budgeterade kostnaden for anläggningama är l 7 Mlcr. 
Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal (HMA B) samt 
övrig falcturming uppgår ti116,7 :MJa. Kvarstående anläggningsavgifter 
erläggs av kommande fastighetsköpare i Logistik Bålsta. 

Anläggningstillgångar VA 
Huvudman for anläggningar for VA och dagvatten inom området är VA
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar sänedovisas då det är en 
taxefmansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. 
Kostnader for utbyggnad av VA inom området bedöms till3,6 :MJa. Intäkter 
enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca 1,2 :MJcr. Detta ger ett resultat på -2,4 
Mh for V A-verksamheten. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anlägglingama sker i etapper. Denna 
exploatering betjänar även det framtida logistikområdet och därmed blir 
ekonomin for området framtung. 

Riskanalys 
Den största finansiella lisken för projektet ligger i det fallet 
detaljplaneringen av Logistik Bålsta uteblir, dvs finansiering av de 12,8 mia
uteblir. Detta då infrastrukturutbyggnaden även betjänar kommande 
exploatering i angränsande mm-åde. 
Planprocessen innebär alltid en risk och i detta fall bedöms tidsaspekten som 
den största plamisken. 
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Bilaga l , Exploateringsbudget Västerskogs Industriområde Nona, del av 
Logistik Bålsta 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-02-17 § 3 3. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkämer fårslag till Exploateringsbudget Västerskogs 
Industliområde Nona, del av Logistik Bålsta. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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Redovisning av dels rapport "Skolgenomlysning" samt dels 
rapport" Kostnadsjämförelse -äldreomsorg - Håbo kommun -
Knivsta kommun" 

Sammanfattning 
Ekonomifcirvaltning har tillsammans med skolfcirvaltningen gemofcirt en 
jämfcirande studie av ekonomi och resursanvändning mellan 
Västerängsskolan och Futunnskolan. Studien genomfårdes infcir budgetoret 
2014. Studien resulterade bland annat i ett antal fårslag får att fårbättra 
bugetprocessen inom skolverksamheten. 

Ekonomifcirvaltningen har tillsammans med representanter får Knivsta 
kommlm genomfort en j ämfcirande studie av kostnader inom äldreomsorgen 
i de båda kommunema. Bland annat konstateras skillnader mellan de båda 
kommunerna inom kommlmövergripande kostnader, lönenivåer och 
arbetsid. 

Rapportema fårdras vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Rapport "Slcolgenomlysning 

Rappmi "Kostnadsjämfcirelseprojelct Äldreomsorg Knivsta och Håbo 
2012" 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att skicka respektive rapport får yttrande dels till 
bam- och utbildningsnänmden och dels till vård- och omsorgsnämnden 
for yttranden. 

Beslutsexpediering 
Barn- och omsorgsnämnden (kopia av beslut samt rapport) 
Vård- och omsorgsnämnde (kopia av beslut samt rapport) 
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Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 

Sammanfattning 
Av arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-02-17, § 34 framgår följande: 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 § 111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området for Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum. 

Markanvisningstävlingen annonserades på kommunens hemsida, på 
· nättidningarna Byggvärlden samt Byggindustrin samt att tävlingen 
marknadsfordes av kommunens tjänstemän på Stockholm Business Arena 
2014-09-17-18. 

Tävlingen pågick fram till och med 2014-11-14 och totalt inkom 9 stycken 
anbud av 8 stycken exploatörer. 

Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstemän inom kommunens Plan
och utvecklingsavdelning samt Bygg- och miljöförvaltningen. Möten och 
fårhandlingar med fem av exploatörernahar hållits i december 2014 och 
efter att dessa möten hållits föreslås avtal om markanvisning i området att 
tecknas med följande exploatörer: 

COOP Fastigheter AB 
Håbohus AB 
Magnolia Bostad AB 

I arbetet med att utvärdera anbuden samt i kompletterande möten och 
forhandlingar haT dessa tre exploatörer de mest fårdelaktiga fårslagen for 
kommunen ur !åljande avseenden: 

P1is per ljus BTA 
Gestaltning och arkitektonisk utformning (skisser) 
Hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk) 
Finansiell stabilitet 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal Bålsta cenhum, etapp l COOP Fastigheter AB 

Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l Håbohus AB 

Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l Magnolia Bostad AB 

Tjänsteslaivelse 2015-01 -30 

Tjänsteshivelse les hid m 2015 .539. 

JUSTERARE ~ 

lftM~ Id l 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar följande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2014/119 

Att arbetsutskottet ger forvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte 2015-03-02 redovisa berälrnat p1is får COOP 
Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
markanvisningsavtal, priset skall redovisas som totalpris samt pris per 
kvadratmeter. 

Att arbetsutskottet ger forvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 
möte 2015-03-02 redovisa kommunens berälrnade etableringskostnader 
med anledning av dessa avtal. 
Att arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa en ekonomisk bedömning 
av COOP Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
ekonomiska fomtsättningar for ett genomforande av sina projekt 

Utöver detta yrkar Owe Fröjd (Båp) även att forvaltningen uppdras att till 
kommunstyrelsen sammanh·äde 2015-03-02 utreda möjlighelerna och 
lämpligheten till foljande tillägg i markanvisningsavtalen alternativt i 
kommande exploateringsavtal: 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s respektive 
Koncern/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett 
genomfårande/slutforande av sina projekt 

Etableringen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att detaljplanerna 
vunnit laga kraft 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall garantera 
att samtliga entreprenörer samt underenh·eprenörer for projektens 
fårdigställande skall inneha svenska kollektivavtal samt tedmat 
sedvanliga arbetstagarforsäkringar 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB skall bedriva 
aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade for moms samt inneha F
skattebevis vid underteclrnandet av dessa avtal 

Proposition 
Ordfårande ställer yrkandet under proposition och flnner att arbetsutskottet 
beslutar enligt Owe Fröjds (Båp) forslag. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till fårvaltningen att i samband med 
konmmnstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa beräknat pris for COOP 
Utvecklingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
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rnarkanvisningsavtal, p1iset skall redovisas som totalpris samt pris per 
kvadratmeter. 

2. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa kornmunens beräknade 
etable1ingskostnader med anledning av dessa avtal 

3. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till ekonomichefen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 redovisa en ekonomisk bedömning 
av COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
ekonomiska forutsättningar får ett genomforande av sina projekt 

4. Arbetsutskottet beslutar att uppm·a till förvaltningen att i samband med 
kommunstyrelsens möte 2015-03-02 utreda och redovisa utreda 
möjligheterna och lämpligheten till följande tillägg i 
markanvisningsavtalen alternativt i kommande exploateringsavtal: 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB,s 
respektive Koncern/moderbolag skall ekonomiskt garantera ett 
genomfårande/slutforande av sina projekt 

Etableringen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att 
detaljplanerna vmmit laga kraft 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall garantera att samtliga entreprenörer samt 
underentreprenörer får projektens fårdigställande skall inneha 
svenska kollektivavtal samt tecknat sedvanliga 
arbetstagarforsäkringar 

COOP Utvecldingsfastigheter AB och Magnolia Bostad AB 
skall bedliva aktiv näringsverksamhet samt vara registrerade får 
moms samt i1meha F-skattebevis vid undertecknandet av dessa 
avtaL 

5. Arbetsutskottet beslutar i övrigt att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Fredrik Anderstedt (S) deltar inte i ärendets handläggning. Hele eranser (S) 
tjänstgör. Bengt Björkman (SD) deltar inte i ärendets handläggning. Tommy 
Rosenkvist (M) tjänstgör. 

Noteras att forhandling om markanvisningsavtal för lev 5 fortfarande pågår 
med COOP Utvecldingsfastigheter AB. Beslut om delll1a markanvisning 
utgår. 
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Förvaltningen bedömer att det inte föreligger hinder for att de av Fröjd 
(Båp) föreslagna tilläggen kan beaktas i kommande exploateringsavtal. 
Redovisas att ersättningen får Magnolia Bostad AB:s anvisade BTA uppgår 
till ca 39 Mla-. Kommru1ens etableringskostander bedöms komma att uppgå 
till ca 28 Mla-. 
Ekonomichefen bedömer att Magnolia Bostad AB har fomtsättningar for att 
genomfåra sina projekt. 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att följande ska beaktas i samband med kommande 
avtalsslaivningar: 

Magnolia Bostad AB:s respektive Koncern/moderbolag skall 
ekonomiskt garantera ett genomforande/slutfårande av sina 
projekt 

Etableringen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att 
detaljplanerna vunnit laga laaft 

Magnolia Bostad AB skall garantera att samtliga enh·eprenörer 
samt underenh·eprenörer får projektens fårdigställande skall 
inneha svenska kollektivavtal samt teclrnat sedvanliga 
arbetstagarforsälaingar 

Magnolia Bostad AB skall bedriva aktiv näringsverksamhet 
samt vara regish·erade for moms samt innehaF-skattebevis vid 
underteclrnandet av dessa avtaL 

Proposi tiansfårfarande 
Ordfåranden konstaterar att dels föreligger förvaltningens fårslag till beslut 
samt dels tilläggsyrkande från Owe Fröjd (Båp). Efter 
propositionsfårfarande finner ordforanden att styrelsen dels beslutat i 
enlighet med förvaltnings fårslag till beslut och dels i enlighet med Fröjds 
(Båp) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar anvisa marken inom området for Detaljplan l, 
Resecenhum och stationsområdet, Bålsta cenhum, till Håbohus AB och 
Magnolia Bostad AB. 

2. styrelsen uppdrar åt KS-ordforande samt Kommundirektören att teckna 
markan visningsavtal en. 
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3. Följande ska beaktas i samband med kommande avtalsskrivningar: 

Magnolia Bostad AB:s respektive Koncern/moderbolag skall 
ekonomiskt garantera ett genomfårande/slutfårande av sina 
projekt 

Etableringen skall vara fårdigställd senast 3 år efter det att 
detaljplanerna vunnit l<+ga kraft 

Magnolia Bostad AB skall garantera att samtliga entreprenörer 
samt underentreprenörer för projektens fårdigställande skall 
inneha svenska kollektivavtal samt tedmat sedvanliga 
arbetstagarfårsäkringar 

Magnolia Bostad AB skall bedriva aktiv näringsvellcsamhet 
samt vara registrerade får moms samt innehaF-skattebevis vid 
undmteclmandet av dessa avtal. 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum- digitalt 
Kommundirektör-digitalt 
Plan- och utvecklingschef ~ digitalt 
Ekonomichef- digitalt 
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Styrel, planeringsomgång 2014~2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/50 

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga 
myndigheter, länsstyrelsen, kornm1mer och elnätsföretag samarbetar för att 
ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en 
manuell fcirbrulrningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelseplaneringen 
är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver 
tillglipas vid en eleffelctbrist. 

Första planeringensomgången genomfördes 2011 och nu har 
Energimyndigheten utlyst nästa planeringsomgång 2014-2015. 

Kommunen kommer att utgå ifrån tidigare underlag och uppdatera med nya 
verksamheter samt ta bmt de som inte längre är aktuella. Primiteringama 
görs enligt styrelsförordningens p1ioritetsldasser. Underlaget skickas sedan 
till elnätsföretagen for att efter genomgång hos dem skickas till 
Länsstyrelsen för att där ingå i planeringen for regionen. 

Representanter från verksamheterna kommer att delta i prioriteringen för 
kommunens rälming. 

Senast den 14 april ska kommunens underlag vara inskickat till 
elnäts företagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2015-01-26 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-02-17, § 37. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen om Styrel, 
planeringsomgång 2014-2015. 

Beslutsexpediering 
S äkerhetssamordnaren 
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Medel för takåtgärder på Fridegård 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/93 

Byggnaden Fridegård har under lång tid haft problem med läckande tak, 
kondensproblem med mer. Under hösten/vintern 2014/15 har ytterligm-e 
utredningar la:ing denna problematik gjorts. Det har vid dessa utredningm
frarnlcommit att problemen i byggnaden är allvarligm-e än befarat och 
behovet av ett samlat grepp på åtgärder är stort. F ör att komma till rätta med 
problematiken krävs nu att underhållsåtgärder utfors under 2015. Kostnaden 
för dessa bedöms uppgå till cirka 8,5 Mkr. 

Kommunstyrelsen förvaltning gör bedömningen att fmansietingen av 
åtgärderna inte kan hanteras via omfrirdelning inom befintlig 
investeringsbudget Således måste en nyupplåning av medlen genomföras. 
Ett sådant beslut måste fattas av kommunfullmäktige. 

Eftersom det är omfattande åtgärder som ska utföras hävs att arbetet 
upphandlas. För att snabbt kunna komma igång med åtgärderna behöver 
förvaltningschefen medges rätt att underteckna tilldelningsbeslut och 
entreprenadkontrakt 

När finansiering är Idar kommer förvaltningen att fårdigställa 
för:fi:ågningsunderlag som kommer annonseras under våren 2015. Ärendet 
kommer att hanteras som förenldad upphandling. 

Redovisning av berälrnade kostnader finns i bilaga med hidnr 2015.1231 . 

Beslutsunderlag 
-Bilaga, hidnr 2015.1231 
-Tjänsteskrivelse 2015-02-24. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar, under förutsättning att fullmäktige godkänner en 
nyupplåning, att upphandling och förprojektering ska påhöljas avseende 
takåtgärder på Fridegård och att tekniska avdelningen genom sin 
fastighetsenhet får skicka ut förfrågningsunderlag. 

2. styrelsen beslutar, under fotutsättning att fullmäktige godl<änner en 
nyupplåning, att uppdra till förvaltningschef att: 

- tedrna tilldelningsbeslut 

-teckna entreprenadlcontrakt med vald entreprenörför takåtgärder på Fridegård. 

3. styrelsen beslutar, att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens 
räkning under år 2015 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 
under år 2015, med totalt 8,5 mlcr. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmäktige beslutar att genom nyupplåning utöka Håbo konumms 
investeringsbudget med 8,5 Mkr avseende takåtgärder på Fridegård. 

2. Fullmäktige beslutar att kommlmstyrelsen under år 2015 har rätt att 
ytterligare nyupplåna, det vill säga ytterligare öka kommunens skulder 
lmder år 2015, med totalt 8,5 mkr. 

Beslutsexpediering 
Telariska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsenheten 
Barn- och utbildningsnänmden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

KS 2015/36 

Val av ombud och ersättare, att företräda Håbo kommun vid 
Kommuninvest ekonomiska förenings stämmor under preioden 
2015-2018 

Sammanfattning 
Kommun:invest i Sverige AB är ett bolag som baserat på kommunal 
värdegrund tillhandahåller konkurrenskraftiga lån och övrig fmansiell 
service till kommuner som är medlemmar i fc)l·eningen. 

Håbo kommun är medlem i föreningen och ska därmed utse kommunens 
representation till föreningens stämmor tmder innevarande mandatperiod. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse stämmaombud och ersättare till 
Kornmuninvests föreningsstämma, för mandatperioden 20 I 5-20 I 8, 
enligt följande: 

Stärnmoombud: 
Ersättare: 

Carina Lund. (M) 
Agneta Hägglund (S) 
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Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-02 

Bengt Björkman (SD) efterlyser fortsättningsvis bättre beslutstmderlag från 
kommtmstyrelsens telmiska utskott. 

Beslutsexpediering 
Tekniska utskottet 
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