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Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Innehållsförteckning 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

§ 128 

Godkännande av dagordningen 

Informationer 

Förslag till budget och mål får år 2015 samt plan 2016-2017 

Bestämmelser om omställningsstöd ochpension får fårtroendevalda (OPF-KL) 

Förslag till regler får kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Förslag till arvodesregler i Håbo kommun for mandatperioden 2014-2018 

Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 2015-2018 

Delegationsordning for kommunstyrelsen 2015-2018 

Övertagande av BRF Väppeby l fastighetsbeteckning 6:4 och Väppeby 2 fastighetsbe
teckning 7:222 från Riksbyggen och Byggnads 

Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal Frösundavik Del l. 

Finansiering av lokalgata m.m. for nyavstyckade tomter i Eneby 

Markavtal for fiberoptiskt nät till enskilda fastigheter i Håbo kommun 

Avtal om fastighetsreglering Håbo Eneby l :40 m.fl, Bålsta centrum 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan for Dyame 5:98 m. fl., Bålsta, Håbo kom
mun 

§ 129 Förslag till bostadsförsörjningsprogram 

§ 130 Projekt "Mälaren, en sjö for miljoner", Mälarens vattenvårdsforhund 

§ 131 Samarbetsavtal Energi- ochklimatrådgivningen 2015 

§ 132 Taxa får offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

§ 133 Tuntaxa for prövning och tillsyn inom miljöballeens och strålskyddslagens område 

§ 134 Uppföljning av fullmäktiges beslut 

§ 135 Förslag till sammanträdestider for kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens 
miljö- och teknikutskott, kommunstyrelsen samt for kommunfullmäktige 

§ 136 Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende för äldre samt äskande om medel 
från socialnämnden 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 115 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Ordfåranden fareslår att utsänd kallelse/ärendelista kompletteras med 
ärenden dels om finansiering av nytt korttidsboende inom socialtjänsten och 
dels om fårvärv av mark i centrala Bålsta. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd ärendelista till dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att godkänna utsänd ärendelista med fåreslagna 
kompletteringar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3394 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 116 

Informationer 

Sammanfattning 
Kommundirektören redovisar fålj ande: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 20014/56 

Arbetet med kommunens nya hemsida fortskrider. Vid tillfälle under 
i)mevarande vecka planeras testkörning ske av den nya sidan. 

Ett ärende om flyktingmottagande kommer att redovisas inom kort. Detta 
mot bakgrund av att Länsstyrelsen i Uppsala län fareslår ett nytt avtal om· 
mottagande av ett utökat antal ensamkommande flyktingbamjämfår med 
det nuvarande avtalet. 

Det fåreligger en begäran om att få tillgång till kommunal mark får romers 
tillfälliga boende. Ärendet handläggs inom plan- och utvecldingsavdel
ningen. 

Agneta Hägglund (S) nämner att representanter får UL vill träffa 
kommunledningen får den årliga dialogen om kollektivtrafiken infår 2016 
års tidtabell. 

Noteras att det bedöms lämpligt att genomfåra dialogen med representanter 
får UL i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3395 
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KSAU § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/16 

Förslag till budget och mål för år 2015 samt plan 2016·2017 

Sammanfattning 
Enligt tictigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och intembudget 
samt investe1ingsbudget för år 2015 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndemas mål och 
internbudget. Nämndemas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut 

Fullmäktige beslutade 2014-06-09 KF § 29 om nämndernas driftramar och 
investeringsbudget för år 2015 och plan för åren 2016-2017. 

På grund av organisatoriska förändringm· och förändringar vad gäller 
omräkning av internhyror samt utfördelning av kapitallcostnader till 
nämnderna föreslås justering i alla nämnders budget. Vidare föreslås att 
skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos från SKL, 
daterad 2014-10-24. 

Följande förän&ingar föreslås; 

Finansiella mål 

Mål för planpetioden, ett tillägg. 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot 
(skatteintäkter plus utjämningen). 

Driftbudgeten 

• skatteprognosen uppdateras till den senaste skatteprognosen daterad 
2014-10-24, innebärande en försämring om 2,9 mkr. 

o Gamenhetens kompensation för ökade kapitalkostnader har minskats 
449 tlcr på grund av än&·ade ränteberäkningsregler från 2015. I juni 
fick avdelningen l 354 tlcr, så kompensationen blir totalt 905 th. 
Överskottet går till att minska budgeten för intenrränta på 
finansförvaltningen. 

e Omfördelning av internhyrorna på kornmunhuset, landstingshuset 
och Fridegård har gjmts. Internhyran ska belasta den verksamhet 
som använder lokalen, ochjustering måste göras för tidigare 
omflyttningar. Kultur- och livsmiljö har tagit över stora ytor på 
Fridegård, motsvarande 3,4 mkr. Det medför också att kostnaden för 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3396 
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KSAU § 117 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/16 

gymnasiet sjunker och kostnaden får kultur och fritid ökar i den 
officiella statistiken. 

Budgeten får andra kända lokalfåränchingar har också justerats. T ex 
ingår internhyra får den nya fårskolan i Skoldoster, Slottsbacken, i 
utbildningsnänmdens budget. 

Omfördelningen av internhyrorna blir inte totalt noll, eftersom V A 
ochAvfall inte kompenseras får ändrade kostnader i och med att de 
är taxefinansierade verksamheter. I detta fall få de ökad hyra när de 
flyttar från kommunhuset tilllandstinghuset med 34 7 tkr på gnmd av 
högre kvadra1meterkostnad på landstingshuset Överskottet för 
kommunen läggs på ökning av budgeten får avslaivningar på 
finansförvaltningen. 

De ÖVliga lokaljusteringarna medfår sänkta kostnader för nämnderna 
med 275 tia och deras budgetjusteras ned. Överskottet läggs också 
på budgeten får avskrivningar på finansförvaltningen. 

• Kapitalkostnaderna får fastighetsavdelningen ökar på gnmd av högre 
internränta ochplanerade investeringar år 201472015. Ölaringen 
uppgår till 7 184 tkr vilket gör att internhyrorna stiger, och berörda 
nämnder kompenseras får höjda hyror. Detta för att den som 
använder lokalerna ska belastas med verklig kostnad !år lokalen. 
Denna ökning fanns inte med i budgetbeslutet i juni. Budget fanns 
avsatt på avslaivningar på finansförvaltningen 

• Budge~ustering föreslås om 150 tkr mellan tillståndsnämnden och 
kommunstyrelsens tekniska avdelning. Budgetfårdelningen mellan 
dessa verksamheter ändrades efter juni 201 4 och har inte medtagits i 
ramarna får år 2015. 

• Socialnämnden har omprioriterat får att lösgöra budget med 120 tla' 
till att öka ~änsten till överfårmyndamämnden från 50% till 75 %. 

Omorganisationer under höst 2014 och från 2015 

" Hela miljö- och telmikförvaltningen flyttas in till kommunstyrelsen 
förvaltningen och bildar en teknisk avdelning. 

o Skolnämnden och bildningsnämnden slås ihop och bildar 
utbildningsnämnden. 

o Socialnämnden delas i socialnämnd och individ- och 
familjeomsorgsnämnd. 

;;;r, tN l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3396 
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• Cafe Håbo överfOrs från kommunstyrelsen till socialnämnden, 448 
tkr. 

• Restaurang Pornona överfors från telmiska till socialnämnden, 900 
tlcr. 

• Budgeten for Bålstapolama överfors från kommunstyrelsen till 
socialnämnden som redan idag bedriver verksamheten, l 700 tkr. 

• Budgeten for Hälsoäventyret överfors från kommunstyrelsen till 
skolnämnden, 625 tia-. 

• Vaktmästeriet på kommunhuset överfårs till tekniska avdelningen, 
l 042 tla, 

Utifrån de ändrade fåmtsättningarna får år 2015 och organisatoriska 
fårändringar föreslås att budgeten for år 2015 revideras. I fullmäktiges 
budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat för år 2015 till 22,8 mla 
vilket nu fareslås till21,8 mkr. 

Investeringsbudgeten 

Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 138,0 mkr for 
skattefinansierade verksamheter och till 18,8 mkr for taxe:finansierade 
verksamheter. Förändringen som tillkommit är att investeringar i samband 
med exploatering, både i anläggnings- och omsättningstillgångm·, beräknas 
kosta 13,6 mkr. Förvaltningen hade i budgeten for år 2015 räknat med att få 
in inkomster for markforsäljning om totalt 3 7,0 mkr, dessa inkomster skulle 
använts till att finansiera korumliDens investeringar för år 2015. 
Förutsättningru· for att få in dessa inkomster under år 2015 har förändrats, 
innebärande att finansieringen om 37,0 mkr salmas och om inte 
investeringsutgiftema minskas måste en upplåning ske. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni KF § 29 att en upplåning skulle ske år 
2015 med 47,4 mlcr. De ändrade forutsättningar ilmebär att 
kommunfullmäktige måste besluta om att en nyupplåning får ske om 
ytterligare 52,5 mla till totalt 99,9 mkr lmder år 2015. 

Beslutsunderlag 

Budget och mål2015, plan 2016-2017 

Nämndprotokoll 

Budgetäskande 2015, kommunens revisorer 

Tjänsteskrivelse 2014-11-1 O. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3396 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

Kommtmfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till 
nettokostnadsramar tia-, totalt for driftbudgeten år 2015, enligt foljande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 

Valnämnd 

Revision 

Överformyndare 

ICornrnunstyrelse 

Räddningstjänst 

Utbildningsnämnd 

Socialnämnd 
Individ och familjeomsorgsnämnd 

Tillståndsnämnden 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till 
exploateringsbudgeten totalt for år 2015 om 13,6 tia-. 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att 
nyupplåna, d.v.s öka kommunens skulder ytterligare om 52,5 mkr under 
år 2015, med totalt 99,9 mla. 

;,r"1 41 1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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Kommunstyrelsens arbetsutsf<att 

JUSTERARE 

KSAU § 118 KS 2014/156 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

styrelsen får Sveriges kommuner och Landsting fattade i oktober 2013 
beslut om en ny modell for omställningsstöd och pension får 
fårtroendevalda politiker. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt för 
utformningen. Syftet är att bestämmelsema ska underlätta och möjliggöra 
får förtroendevalda att fårena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller 
anställda inom kommuner och anställda på arbetsmarknaden i övrigt. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på fårtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelsema gäller i 
vissa delar även får fårtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av äldre pensionsbestämmelser får fårh·oendevalda. 

OPF-KL är indelat i anställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna av 
kommtmfullmälctige. Kommunstyrelsen som utgör pensionsmyndighet i 
Håbo kommun har i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelsema i OPF
KL. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för fårtroendevalda 
(OPF~KL) 

· Tjänsteslaivelse 2014-10~29 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag tillkommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar att anta OPF-KL (Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension får förtroendevalda) att gälla från och med 
2015-01-01 får fårtroendevalda som valts får fårsta gången i samband 
med val2014 eller senare, samt får fårtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 

2. Fullmälctige beslutar att uppdra till pensionsmyndigheten att under 
mandatpmioden ta fram anvisningm får bestämmelsernas tillämpning 
både gällande pension och omställningsstöd. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3362 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 118 

Beslutsexpediering 
Personalchef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-11-11 

KS 2014/156 
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KS 2014/137 

Förslag till regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde noteras att ett preliminärt förslag till regler 
föreligger. Det preliminära forslaget ska beredas 2014-11-18 av :företrädare 
får samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.339B 
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KSAU § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/136 

Förslag till arvodesregler i Håbo kommun för mandatperioden 
2014~2018 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde noteras att ett preliminärt förslag till regler 
föreligger. Det preliminära förslaget ska beredas 2014-11-18 av företrädare 
för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3399 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 121 KS 2014/142 

Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, om en ny politisk 
organisation bestående av: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överformyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättrn:e. 

Denna organisation skulle inträda 2015-01-01. Kommunft11lmäktige 
beslutade även att frågan om arvoden och utskott samt inrättande av 
oppositionsråd ska hanteras i särskild ordillng genom beslut i 
kommunfullmäktige. 

Efter detta beslut har Tillståndsnämnden i beslut 2014-09-29, § 76, 
Socialnämnden i beslut 2014-09-30, § 104 och skolnämnden i beslut 2014-
11-04, § 77, begärt att fulhnäktige fattar nya beslut angående namnen på 
nämnderna. 

Socialnämnden fareslår att de nya nämnderna inom det sociala området ska 
benämnas som Socialnämnd respektive Vård- och omsorgsnämnd. 

Tillståndsnämnden fareslår att den istället ska benämnas bygg- och 
milj önämnd. 

skolnämnden fareslår att den nya nämnden inom utbildningsområdet ska 
benämnas Brn:n- och utbildningsnämnd. 

Utöver detta fåreslår socialforvaltning, i skrivelse, att mandatpelioderna för 
socialnämnd fårkortas till2014-12-15 och foljalctligen att Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden tillträder tidigare. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens forvaltning hm: arbetat fram forslag till reglementen for 
samtliga nya nämnder i dialog med samtliga berörda forvaltning. I 
reglementena används den nalllllsättning som nämndema foreslagit. 
Kommunstyrelsens forvaltning fareslår därfor att det är dem1a benämning 
som ska vara gällande. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 121 KS 2014/142 

Reglementena består dels av ett överglipande reglemente får Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente for respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och förtydligat det reglemente som ska 
styra laisledningsnämndens verksamhet. Klisledningsnämnden ska dock 
fortfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I frågan om utskott så föreslår förvaltningen att inga regletingar om utskott 
sicrivs in i reglementena, utöver leravet på ett arbetsutskott och personal- och 
fårhandlingsutskott under kommunstyrelsen. Detta tillvägagångssätt lämnar 
det futt får respektive nämnd att själva inrätta det eller de utskott som 
nämnden själv anser sig behöva, enligt 6 kap§ 20 i kommunallagen. 

Gällande det begärande om fårkortande av mandatpetiod som inkommit 
från socialförvaltningen så föreslår kommlmstyrelsens förvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 

Reglemente får Håbo kommuns nämnder 

Reglemente får Kommunstyrelsen 

Reglemente får Bam- och utbildningsnämnden 

Reglemente för Socialnämnden 

Reglemente får Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente fårValnämnden 

Reglemente får Överfårmyndamämnden 

Reglemente får Bygg- och miljönämnden 

Reglemente får Krisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut § 76/2014 

Socialnämndens beslut § l 04/2014 

Skolnämndens beslut§ 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.idnr SN 2014.2897 

T j änsteslaiveslse 2014-11-05. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Noteras änchingar av vissa nämnds beteckningar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

(/l lat l 

Nr 2014.3400 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 121 KS 2014/142 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta samtliga reglementen. 

2. Fullmäktige beslutar att fårkorta mandatperioden för socialnämnden till 
2014-12-15. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/158 

Delegationsordning för kommunstyrelsen för perioden 2015-
2018 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige beslutade 2014-04-22, § 27, att kommunstyrelsen från 
och med 2015-01-0 l skulle ansvara for de telrniska verksamhetsområden 
som tidigare inrymts i Miljö- och teknilrnämnden, samt att miljö- och 
teknilmämnden skulle avvecldas vid samma datum. Ett forslag till 
reglemente för kommunstyrelen och övriga nämnder samt dess nya 
verksamhetsområden kommer att behandlas på fullmälctige sammanträde 
den 15 december. 

För att arbetet inom de tekniska verksamheterna ska kunna fungera som 
vanligt direkt vid årsskiftet behöver det finnas en fastställd 
delegationsordning som tydliggör villcen beslutanderätt som 
kommunstyrelsens nya förvaltning har. 

Kommunstyrelsens forvaltning har därför arbetat fram ett förslag till 
delegationsordning som inkluderar de tekniska verksamhetsområdena. 

Förvaltningen foreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens 
förslag till delegationsordning, . under fårutsättning att kommlmfulhnälctige 
beslutar att fastställa kommunstyrelsens ansvar for de tekniska 
verksamhetsområdena i ett reglemente. 

Förvaltningen foreslår även komniunstyrelsen beslutar att den nya 
delegationsordningen ska gälla :från och med 2015-01-01 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning h.id 2014.3254 

- Tjänsteshivelse 2014-11-03. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att anta förvaltningens forslag till delegationsmdning, 
under fårutsättning att kommunfullmälctige beslutar att fastställa 
kommunstyrelsens ansvar får de tekniska verksamhetsområdena i ett 
reglemente. 

2. styrelsen beslutar att den nya delegationsordningen ska gälla från och 
med 2015-01-01 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3363 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/55 

övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och 
Byggnads samt förslag om försäljning av fastigheterna till 
Håbohus AB 

Sammanfattning 
Håbo kornmun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads andelar i 
två bostadsrättsfåreningar. I fåreningarna bedriver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i form av LSS-boende. 

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att fastigheterna skall 
övertas av kommunen eller av Håbohus AB. 

Riksbyggen och Byggnads har fattat beslut om att avyttra sina andelar i res
pektive fårening till Håbo kommun som därmed blir ensam ägare till 
samtliga andelar i respektive fåreningen. Dätmed uppfylls inte Bostadsrätts
lagens krav på minst tre medlemmar i en bostadsrättsfårening och 
fåreningarna ska avvecldas genom likvidation. 

Håbohus AB har bedömt att bolaget kan fårvärva fastigheterna till bokfårda 
värden. Kommunstyrelsen har den 2711 O ratt infmmation av Håbohus AB s 
VD om vad det innebär får kommunen och får bolaget att fårvärva dessa 
fastigheter. 

Vid fårsäljningen till bokfårda värden uppst<'\r skattepliktiga rearesultat i 
respektive fårening. Anledningen är att de yrkade skattemässiga värde
minsirningsavdragen varit större än de bokfåringsmässiga avsk:tivningarna, 
ca 428 tla. Förvaltningen fareslår i likhet med revisionsraretaget PWC att 
fårsäljningspriset till Håbohus reduceras med motsvarande belopp. Detta 
skulle innebära en Tedovisningsmässig fårlust om ca 428 tkr i fåreningarna 
vilket ryms inom respektive fårenings egna kapital. 

Förvaltningen fareslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att fårsälja fastigheterna Väppeby och Väppeby 2 till 
Håbohus AB. Kommunen kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheter i dessa fastigheter genom att ett blockfårhyrningsavtal tedmas 
mellan Håbohus AB och kommunen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3403 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 123 KS 2014/55 

Försäljningspris - fastigheter 

Förvaltningen föreslår att fastig~eterna fårsäljs till bokförda värdena enligt 
tabellen nedan 

Mla Prel. försäljningspris 
Bostadsrättsföreningar 

Väppeby6:4 7,2 

Väppeby 7:22 39,2 

Bostadsrättsföreningarna som äger fastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 
7:22 kommer att likvideras. Föreningamas lån löses vid övertagandet av 
HåbohusAB. 

För lcornmooen uppstår ingen vinst eller fårlust vid avvecklingen av 
föreningarna. 

Underställning för Håbohus AB 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt, som t ex att bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra 
stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, fåre beslut inhämta 
godkännande från kommunfullmäktige. 

Förvärvet av dessa fastigheter anses vara av större vikt får bolaget. Håbohus 
avser med denna underställning hämta kommlmfullmälctiges 
ställningstagande i frågan om fårvärv av fastigheterna Väppeby 6:4 och 
Väppeby 7:22. 

Konsekvenseran får Håbohus AB är belysta i det bifogade beslutsunderlaget 
PM Håbohus AB. 

Tidplan 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Håbohus AB lägga upp 
alctiviter får själva övertagandet av fastigheterna. Köpekontrakt och tillträde 
till fastigheterna sker senast under våren 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 123 

Beslutsunderlag 

PM Håbohus AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-1 1 

KS 2014/55 

- Revisionsrapport PWC- Håbo kommun avvecldiug av 
tvåbostadsrättsfåreningar 

T j änsteslcri velse 20 14-11-1 O. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Kommunfhllmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att fårsälja fastighetema Väppeby 6:4, Väppeby 
7:22, till Håbohus AB. 

2. Fullmäktige beslutar att tillträde och köpekontrakt mellan Håbohus AB 
och Håbo kommun tecknas senast våren 2015. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbohus AB :s avsikt att fårvärva 
fastighetema Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 samt att ge bolagets 
styrelse mandat att fatta beslut i frågan om fårvärv. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 124 KS 2014/152 

Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal 
Frösundavik Del 1. 

Sammanfattning 

Detaljplaneprogrammet för Frösundavik godkändes av 
kommtmstyrelsen 2007-09-03. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för 
Frösundavik l, 2011-06-13, som sedan vann laga haft 2012-12-12. 

Kommunens fastighet och blivande byggrätter i planprogramsområdet 
utgick pga. strandskyddshänsyn. Den fastigheten detaljplaneras i ett senare 
skede, Frösundavik del2. 

Under projekteringsarbetet har det framkommit att ytterligare tillägg och 
förtydliganden krävs med anledning av genomforandet Det handlar främst 
om att exploatören ska ansvara for projektering, upphandling och utfårande 
av gator, V A och andra anläggningar men även om vegetationsröjning och 
att en cirkulationsplats vid infarten till området tillkommer. Ett tilläggsavtal 
fums nu framtaget for att reglera partemas åtaganden. 

Enligt befintligt exploateringsavtal och bifogat forslag till tilläggsavtal åtar 
sig kommunen att stå för halva infrastrukturkostnaden. Enligt avtalet får 
kommunen ett antal byggrätter som kommer att säljas och ingår i projektets 
budget. Utbyggnaden av infrastrukturen i del l är en fårutsättning for 
exploatering av Frösundavik del 2. Utbyggnaden kommer att ske under 
2014-2019 och lånefmansiering är en forutsättning. 

De totala utgifterna for projektet är 52,5 Mlcr och består huvudsalmgen av 
utgifter for irrfi:astrulctur. Intäkterna be rälmas till 41,8 Mlcr. Det innebär att 
projektet ger ett resultat på minus l 0,7 Mlcr. 

Utöver tilläggsavtalet finns även en exploateringsbudget framtagen. Syftet 
med exploateringsbudgeten är att beskriva de ekonomiska händelser som 
omfattar det totala genomförandet av exploateringsprojektet enligt 
detaljplanen med avseende på gator, V A och andra anläggningar. 

Exploateringsbudget 

Projektet redovisas ekonomislet uppdelat i tre kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrash·uktur inom allmän platsmark, 

t. ex. gator, gång och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar VA (inld. dagvatten). 
- Omsättningstillgångar, marlc som ska forsäljas. 

Total projeldbudget: 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 124 KS 2014/152 

Hela pro j elctet fårväntas ge ett resultat på minus l O, 7 Mia-. Genomgående 
får projelctet är att kostnader uppstår innan intälcter inkommer, vilket medför 
upplåningsbehov for kommunen. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman får allmän plats och ansvarar for (vägar, 
cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade 
utgiften for anläggningama i Fröslmdavik del l, är 41,4 Mkr. 
Dessa fmansieras delvis via den anläggningsavgift som exploatörerna i 
området erlägger till kommunen och uppgår til132,7 Mlcr. 

Anläggningstillgångar VA 
Huvudman for anläggningar for VA och dagvatten inom området är VA
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefmansierad verksamhet. 
Kostnader for utbyggnad av V A inom området bedöms till l O, 7 Mla. 
Anslutningsavgifter (intälcter) enligt VA-taxa (2014) uppgår till 8,6 Mlcr. 

Försäljning av mark 
Håbo kommun kommer att äga kvartersmark som avses säljas inom området 
(13 ha). Det överskott som uppkommer vid forsäljningen används till att 
finansiera allmänna anläggningar, vilket ingår i exploaterings budgeten. 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och V A kommer att påbö:rj as i november 
2014. Utbyggnaden sker i etapper och forväntas ske under en period på 5 år. 
Detta styrs givetvis av forsäljningstakten inom området och kan komma att 
forändras utifrån efterfrågan. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker i etapper. Ekonomin 
for området blir framtung (dvs kostnader uppstår innan intälcter generas). 
Kommlmens totala upplåningsbehov for del l är ca 19 Mla. Framtida 
intälcter fums i detaljplanming av Frösundavik del 2. 

Riskanalys 
Projektet medfår en nettokostnad på l O, 7 Mla. Projektet är en förutsättning 
för kommande exploatering i området. Den största risken är att planläggning 
inte sker i de kommande delarna, Frösundavik Del2. 

Driftsbudget 
När projektet avslutas och kommunen tar över driften i sin helhet kommer 
det att medfora drygt 700 tla i ökade driftkostnader. För denna budget 
ansvarar park- och gatuenl1eten. Detta måste tas hänsyn till i 
budgetprocess en. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 124 KS 2014/152 

Beslutsunderlag 

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del l. 
Bilaga l , Exploateringsbudget Frösundavik del l 

T j änsteshivelse 2014-10-27. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner förslag till exploateringsbudget för Frösundavik 
Del1 för åren 2014-2019. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkäliDa tilläggsavtal till Exploateringsavtal 
Frösundavik del l. 

2. Fulhuäk:tige beslutar att uppta lån får upp ti1119 Mkr får åren 2014-
2019. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3402 
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2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 125 
KS 2014/151 

Finansiering av lokalgata m.m. för nyavstyckade tomter i Eneby 

Sammanfattning 

Håbo kommun har styckat av tre nya bostadsfastigheter enligt gällande 
detaljplan DPL 379 Eneby Gård. 
Itman kommunen kan sälja de tre bostadsfastigheterna måste en ny lokalgata 
och vändplan byggas. Den befintliga gång- och cykelväg som idag är delvis 
placerad på en privatpersons fastighet behöver flyttas så att den ansluter till 
deJ]. nya lokalgatan. 
Den nya lokalgatan har tilldelats namnet "Svarta lutans väg" och ska 
finansieras med intäkterna från försäljningen av de tre nya fastigheterna. 
För att kunna bygga den nya lokalgatan samt sälja en av de nyavstyckade 
fastighetema så behöver ledningar flyttas till andra placeringar. 

Kommunen har, genom anlitad konsult, tagit fram en projektering for 
lokalgatan och vändplanen. 

Projektets inkomster berälrnas till totalt 3 331 tkr och utgifterna till2 550 
tla. Detta ger ett resultat på 781 tkr i överskott for projektet. 

När projektet avslutas och kommunen tar över driften av anläggningarna 
kommer det att medfora 15 tlcr i ökade driftkostnader för gatuavdelningen. 
Detta måste tas hänsyn till i budgetprocessen. 

Eftersom fastigheterna inte kan sälj as förrän den nya lokalgatan med 
vändplan är fårdigbyggd så kommer intäktema från försäljningen i ett senare 
skede. Detta innebär att lokalgatan och vändplanen måste fmansieras till 
dess att försäljning av fastighetema kan ske. 

En exploateringsbudget är framtagen. Syftet med exploateringsbudgeten är 
att beslaiva de ekonomiska händelser som omfattar det totala 
genomforandet av exploateringsprojektet enligt detaljplanen med avseende 
på gator, VA och andra anläggningar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga l, Exploateringsbudget Svarta lutans väg 

Laga kraft vunnen detaljplan DPL 379 Eneby Gård 
Tjänsteskrivelse 2014-10-27. 
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JUSTERARE 

KSAU § 125 
KS 2014/151 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner fårslag till exploateringsbudget får Svarta lutans 
väg får åren 2014-2016. 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar om att uppta lån for upp til12,6 Nikr får åren 2014-
2016. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 126 KS 2014/64 

Markavtal mellan Svensk Infrastruktur AB och Håbo kommun · 

Sammanfattning 
Svensk Infrastruktur AB (Bolaget) inkom i dec 2013 med en ansökan om 
avtal fOr schakttillstånd (markavtal) med Håbo kommun. Håbo kommun 
svarade under våren 2014 att korrnmmen inte hade får avsikt att ingå avtal 
med Bolaget. Detta på grund av dåligt utfårda grävarbeten i Järfälla 
kommun. 

Bolaget har under sommaren presenterat olika metoder får säkerställande av 
kvalit€m på utförandet, med etappindelningar etc. Tjänstemän från Håbo 
kommun har tagit referenser och besölet ett antal grarmlcommune~·, där 
Bolaget har utfört grävarbeten på ett tillfredsställande sätt. 

Kommunen väljer därfår nu att ompröva sitt beslut om att ingå ett markavtal 
med Bolaget. · 

Vid ett teclmande av markavtalet så kommer det att finnas fyra leverantörer 
av bredband i kommunen: Lyssna och Njut, Bålsta Kabel-TV, Skanova och 
Svensk Infrastruktur. 

Beslutsunderlag 

Markavtal mellan Håbo kommun och Svensk Infrastruktm AB, ink 
bilaga -

Tjänsteskrivelse 2014-1 0-21. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar att Håbo kommun ska teckna markavtal med 
Svensk Infi·astruktm AB. 

2 s tyrelsens beslutar att protokollet justeras omedelbart. 
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JUSTERARE 

KSAU § 127 KS2014/110 

Avtal om fastighetsreglering H åbo Ene by 1:40 m.fl, Bålsta 
centrum 

Sammanfattning 
Med anledning av pågående detaljplaneuppdrag för Detaljplan l, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum samt Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centnun 
avser kommunen att vara den största markägaren inom detaljplanemmådet. 

Att kommunen äger de fastigheter som är föremål får planläggning är en 
fårdel i kommande marlcanvisningar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01, § 11 1, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa ett komplett fårslag till fårvärv 
av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

Kommunen och Håbo Marlenads AB (HMAB) avser genomfåra följande 
markköp: 
Detaljplan l , Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Ene by l :40 (ca 9 350 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5: l (ca 8 960 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Hå bo Sjöända l: 11 (ca 420 kvm) 
Detaljplan 2, Bostäder mellan Stoclcholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Eneby l :40 (ca 3 400 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5: l (ca 3 3 90 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l: 11 (ca 820 kvm) 

styrelsen i HMAB har vid styrelsemöte 2014-09-04 beslutat att sälja 
marken i centrum till Håbo kommun efter att marken har värderats. 

Markområdena som köps av HMAB:s fastigheter skall öve1fåras till 
Konnmmens fastighet Håbo Väppeby 7:7 
En oberoende värdering av fastigheten har gjorts av NAI Svefa med 
värdetidpunkt oktober 2014. Det genomsnittliga priset på råmark inom 
området bedöms till 680 kr/kvm. Den areal som kommunen hru: får avsikt 
att fårvärva av HMAB uppgår till ca 26 340 kvm och den totala ersättningen 
motsvarar ca 18,5 Mlu. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att köpet finansieras genom att det 
villkorade aktieägmiillslcott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 
189 930 h avskrivs, samt att resterande 9 31 O 070 kr regleras genom att 
bolaget amorterar på den skuld, om 14,8 mh, som bolaget har till 
kommunen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 127 KS 2014/110 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2014-06-30} 
reviderad 2014-11-06 inklusive bilagor. 

Värdeutlåtande Fastigheterna Ene by l :40, Väppeby 5: l och del av 
Sjöända 1:11 i Håbo kommun} daterad 2014-10-29 

HMAR, Styrelseprotokoll2014-09-04, punkt 4:8 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-0 l, § 111 

T j änsteslaivelse 2014-11-06. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar} under fårutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner affären} att uppdra till kommunstyrelsens ordfårande och 
kommlUldirektören att underteclma avtalet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

KommllJ.}fullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige att besluta att godkänna HMAB:s fårsäljning av Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5: l samt del av Håbo Sjöända l: 11. 

2. Fullmäktige att besluta att godkänna att Håbo kommun fårvärvar Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända 1:11. 

3. Fullmäktige att besluta att köpet ska finansieras genom att det villkorade 
aktieägartillskott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 189 930 la 
avslaivs, samt att resterande 9 31 O 070 la regleras genom att bolaget 
amorterar på den skuld, om 14,8 mla:, som bolaget har till kommunen. 

Beslutsexpediering 
· Projektledare Bålsta centrum 

Styrelsen HMAB 
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Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Dyarne 5:98 
m.fl., Bålsta, Håbo kommun 

Sammanfattning 
EssLab Fastigheter AB har inkommit med ansökan om planbesked får 
ändrad detaljplan får fastigheter Dyame 5:98, 5:101 och 5:104 i Bålsta 
tätort. Gällande detaljplaner får fastigheter ifråga är byggnadsplan K 15 
Dyarne 5:69 och detaljplan 291 Dyame 5:98 m.fl. som infårde vissa 
ändringar i byggnadsplan K 15. 

Fastigheter ifråga är i ovannämnda detaljplaner planlagda får småindustri. 
Fastigheten 5:98 är bebyggd med en envånings industribyggnad placerad 
alldeles intill fastighets östra gräns och med ett kontorshus i södra delen av 
fastigheten. Fastigheten 5:97 är bebyggd med en envånings kontorsbyggnad 
medan fastigheter Dyarne 5: l O l och 5: l 04 är i nuläget obebyggda. 
~yggnader på fastigheten Dyame 5.98 och 5:97 är på var sitt sätt i strid mot 
gällande detaljplaner. Verksamheter som bedrivs i industribyggnad och i 
kontorsbyggnad på fastigheten Dyame 5:98 är gyronasie-sär respektive 
fåretagshälsovård och skoldatatek. Verksamheter som bedrivs i 
kontorsbyggnad på fastigheten Dyarne 5:97 är bl. a. Bålsta doktorn. Med 
anledning av ovannämnda verksamheters betydelse får kommunen och dess 
invånare upprättades denna planändring. 

Industribyggnaden på fastighet Dyame 5.98 har tillfålligt bygglov som 
håller på att gå ut. Detaljplan föreslår får fastighet Dyame 5.98 änching av 
ändamål från småindustri till kontor, handel och allmänt ändamål (vård och 
skola/utbildning) samt justering av prickad tomtmark industribyggnad är 
byggd på. För fastighet Dyame 5.97 fareslås ändring av ändamål från 
småindustri till kontor, handel och allmänt ändamål (vård). För fastigheter 
Dyame 5:101 och 5:104 föreslås utölming av byggrätter från småindustri 
(som inte stör omgivningen) till att även omfatta kontor och handel. 

Planändringen syftar till att möjliggöra laglig fortsättning av verksamheter 
som bedrivs på fastigheter Dyame 5.97 och 5:98 samt att möjliggöra kontor 
och handel ändamål för fastigheter Dyame 5: l O l och 5: l 04 som passar 
bättt·e till områdets framtida utveclding än småindustri. 

Planänchingen utförs genom planändring med enkelt planfårfarande för 
planen har p1incipiell betydelse eftersom den handlar om befmtliga 
verksamheter. 

UtforniDingen av änd:tingen av detaljplanen stämmer överens med 
fördjupade översiktsplanen får Bålsta tätort som antogs av 
Kommunfullmäktige 20 l 0-06-04. 
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Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rubriken 
Milj ökanselevenser. 

Förslag till detaljplan hade varit utsänt för samråd mellan den 02 juni 2014 
till och med den 30 juni 2014. Inkomna synpunkter ledde till en del ändring 
av planförslaget Justerat förslag till detaljplan hade varit utsänt för 
gransiaring mellan den 07 oktober 2014 till och med den 21 oktober 2014 
enligt 5 kap 18 § andra stycket Plan och bygglagen. Inkomna synpunkter 
ledde inte till någon ytterligare ändring av planfårslaget 

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

Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2014-10-24 

Planbeslaivning, daterad 2014-10-24 

Delegationsbeslut behovs bedömning, daterad 2014-02-04 

Granskningsutlåtande och yttranden, daterat 2014-10-24 

Tjänsteskrivelse 2014-10-24. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar· med hänvisning till kommunfulbnäktiges delegation 
att anta detaljplanen enligt 5lcap 27 §plan- och bygglagen (2010:900). 
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Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag (2011: 1383) om kommunemas 
bostadsfårsötjningsansvar med riktlinjer planera får bostadsförsäljningen i 
kommunen. 

Enligt lagen ska kommunens riktlinjer antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod och vid planetingen av bostadsförsörjningen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar får regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfålle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut på samråd med fårslag till 
Bostadsförsörjningsprogram får 2015-2018 med utblick mot 2030. 
Smmådet pågick till och med 5 september. 

Efter samrådet har programmet reviderats efter inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningspro gram, ANTAGANDEHANDLING (KS20 14/124 
m 2014.3055). 

Tjänsteskrivelse 2014-10-20. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att det under mbriken "Planerat bostadsbyggande", 
perioden 2015-2018, i progrmnförslaget ska anges 310 bostadsrätter (510 i 
förvaltningens förslag) och 530 hyresrätter (230 i förvaltningens förslag). 

Ordfåranden noterar att två förslag föreligger och prövar dessa mot varandra 
och finner att utskottet tillstyrker Owe Fröjds (Båp) yrkm1de. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyresens fårslag till kommunfullmälctige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogrammet 
2014-04-01 , ks hidm 2014.3055 medjusteringar i enlighet med Owe 
Fröjds (Båp) yrkande. 
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• 
Projekt "Mälaren, en sjö för miljoner", Mälarens vatten-
vårdsförbund 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Mälaren en sjö för miljoner (MER) är ett projekt drivet av Mälarens 
vattenvårdsfårbund. Projektet startades 2012 får att bich·a med stöttning, 
kompetensfårstärkning samt samverkan kring de åtgärder som krävs får att 
uppnå en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Initialt var projektet planerat att 
pågå fram till år 2014 men projektet är nu fårlängt till år 2021. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-03-18 § 31 att Håbo kommun 
skulle delta i projektet MER. Då personella resurser saknades på 
tjänstemannanivå beslutade nämnden att aktivt deltagande i projektet endast 
skulle ske på politisk nivå. Ett beslut om eventuellt fortsatt medlemskap i 
projektet får åren2015-2021 ska vara Mälarens vattenvårdsforhund 
tillhanda senast l janua1i 2015. 

Projektet Mälaren en sjö för miljoner 
Vattenkvaliteten i Mälaren, samt EU:s direktiv får vatten, ställer ökade krav 
på arbetet med vatt enfrågor. Påverkanstrycket på Mälaren är stort. 
Kommuner, myndigheter samt organisationer har ett gemensamt ansvar att 
åtgärda miljöproblem som exempelvis övergödning, miljögifter och 
förekomst av främmande arter. 

Samarbete och samverkan över kommun- och länsgränser är nödvändig i 
åtgärdsarbetet eftersom vatten inte följer administrativa gränser. MER syftar 
till att fårbättra samverkan mellan framfårallt kommuner får att nå de mål 
som sätts upp i vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram. Att vattendirektivets regelverk är komplext, uttrycker höga 
ambitionsnivåer och att de presenterade åtgärderna ofta salmar fmansiering 
gör att samverkan lcrävs i arbetet. Aktiviteter inom MER kommer 
huvudsaldigen handla om utveclding av nätverk, mötesplatser, 
erfarenhetsutbyten och proj ektutveckling. 

Ett medlemskap i projektet fmansieras delvis av medverkande kommuner. 
Håbo kommuns medlemsavgift är 20 000 h per år. Ett beslut om 
medlemskap i projektet gäller löpande fram till och med år 2021, eller till 
dess att kommunen meddelar utträde. 

Håbo kommun och Mälaren 
Den kommunöverglipande visionen Vårt Håbo 2030 lyfter fram Mälarens 
betydelse i kommlmen. Mälaren fårser kommunen med dricksvatten, har ett 
högt attraktionsvärde får turism och rela:eation, fyller en viktig funktion i 
växt- och djurlivet och bidrar till attraktiva boendemiljöer får befintliga och 
kommande invånare. Vattenstatusen i Mälaren har en stor betydelse för 
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komnllmen samtidigt som kommunen har ett stort ansvar att förvalta och 
utveclda dess värden. 

Miljö- och teknile nämnden beslutade 2012-12-10 § 141 att uppdra 
förvaltningen att ta fram en vattenplan. MER kan ge värdefulla inspel i 
arbetet med vattenplanen, genom de nätverk, kunskapshöj ande insatser samt 
erfarenhetsutbytande som bedrivs inom projektet. 

De personella resurserna i Håbo kommun har fårändrats sedan projektet 
startades 2012, och det finns numer en ijänst på plan- och 
utvecklingsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning som ansvarar får 
vattenfrågan ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Det innebär att ett aktivt 
deltagande i MER på tjänstemannanivå numer är möjligt. 

Beslutsunderlag 
Mälaren- en sjö för miljoner, beslut om medverkan hid 2014.3085 

- Tjänsteskrivelse 2014-1 0-2 7. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att Håbo kommun ska ha fortsatt medlemskap i MER. 

2. Styrelsen beslutar Håbo kommun ska fåreträdas av tjänstemän i 
samband med möten och konferenser m.m. 
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Samarbetsavtal, kommunal energi~ och klimatrådgivning, 
förlängning 

Sammanfattning 
Håbo kommun erhåller stöd från Energimyndigheten på 280 000 leronor 
årligen får att bedriva kommunal energi- och ld:imatrådgivning i enlighet 
med fårordning (1997:1322). Sedan 2004 har Håbo kommun ingått i ett 
samarbete tillsammans med kommunerna i Stoclcholms län samt 
Kommunfårbundet Stockholms län, KSL, får att gemensamt bedriva den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

Det nu gällande samarbetsavtal upphör fi.·ån och med den l januari 2015. 
Kommunfårbundet Stock:holms läns styrelse rekommenderar de ingående 
kommunerna i samarbetet att teclma förlängning av samarbetsavtalet från 
och med den l januari 2015 till och med den 31 december 2015. 
Förlängningen innebär inga fårändringar får de anslutna kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Håbo kommuns ansökan till Energimyndigheten. 

Rekommendation samarbetsavta12015-2017 får kommunal energi- och 
ldimatrådgivning, 2014-10-09. 

Samarbetsavta12015-2017 får kommlmal energi- och kl:imatrådgivning 
mellan kommunerna i Stock:holms län, Håbo kornmun (Uppsala län) 
samt Kommunförbundet Stoclcholms län, 2014-10-07. 

Tidigare avtal, hid. 2012.2441 

Tjänsteskrivelse 2014-10-27. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fårlänga samarbetsavtal avseende kommunal 
energi- och ldimatrådgivning mellan kommunerna i Stoclcholms län, 
Håbo kommun (Uppsala län) samt Kommunförbundet Stock:holms län. 

2. Styrelsen uppdrar till ordfårande i nämnden att unde1teckna avtalet. 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, att gälla 
från 2015~01 ~01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter får livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 201 1. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revideringar. Bland annat föreslås en justering av timtaxoma. 

Beslutsunderlag 

Tillstålidsnämndens beslut§ 81/2014 

Taxa for offentlig kontroll inom livsmedelsområdena daterad 
2014-09-09 

Tjänsteskrivelse 2014-10-24. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fors l ag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta taxa for offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena i enlighet med tillståndsnämndens forslag 
2014-09-29, § 81. 
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Timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, att gälla från 2015-01-01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun är timtaxan for prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område för närvarande 850 kr. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 80/2014 

- Tjänsteslaivelse 2014-10-24. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommtm:fullmälctige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctigc beslutar att fastställa timtaxa får prövning och tillstånd 
inom miljöbalkens och strålskyddslagens område i enlighet med 
tillståndsnämndens förslag 2014-09-29, § 80. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3422 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/146 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Sammanfattnin~ 

I en rappmt tfån kommunens revisorer 2012 granskades verkställigheten a v 
ett antal av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade att 
verkställighetsgraden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin får bevalming och åtenapportering av utdelade 
uppdrag. 

En1igt kommunallagen är kommunstyrelsens uppdrag att bland annat ha 
uppsilct över de övriga nämndernas verksamhet och att verkställa 
fullmäktiges beslut. Med anledning av de påtalade bristema i 
ätenapportering av utdelade uppdrag arbetade kommunstyrelsens kansli 
under fåregående år fram ett fårslag till rutin får ätenapportering av 
fullmälctiges beslut. Rutinen godkändes av kommunfullmäktige i september 
2013 och kommunstyrelsen fick i uppdrag att infåra rutinen. 

Rutinen innebär att kommunstyrelsen en gång per år, fårslagsvis i samband 
med fullmäktiges sammanträden i december, redovisar verkställigheten i ett 
urval av bifallna motioner och medborgmfårslag till fullmälctige. 
Redovisningen ska ange vilka uppdrag nämnderna har fått från fullmäktige 
och hur statusen får genomförande ser ut. Syftet med rapporteringen är att 
kommunfullmäktige ska få kännedom om vilka beslut som har/ inte har 
verkställts samt anledningen till det. Redovisningen ska avse fåregående år. 
Det innebär att den redovisning som lämnas till fullmäktige 2014 avser de 
motioner och medborgarförslag som bifalls (alternativt där nämnd fick ett 
uppdrag om genomförande) av fullmäktige år 2013. Utöver detta redovisas 
även de uppdrag som inte var verkställda vid föregående års rapportering. 
På så vis får fullmäktige en heltäckande bild över de utdelade uppdragen 
gällande motioner och medborgarförslag. 

Rapporteringen till fullmälctige in1duderar inte uppdrag om beredning av ett 
ärende utan inriktar sig endast på förslag som bifalls . Eftersom 
beslutsformuleringen "bifall" inte alltid används, redovisas även de uppdrag 
som innebär någon form av genomförande av fårslaget 

statusen för de oWca motionema och medborgarförslagen redovisas per 
nämnd. Noteras att motionen om uppförande av torgplatser redovisades 
under både kommunstyrelsen och miljö- och tekniknämnden vid föregående 
års rapportering. I 20 14-års redovisning kommenteras ärendet endast av 
kommunstyrelsen eftersom det numera är plan-och utvecklingsavdelningen 
som har hru1d om ärendet. 

Noteras även att medborgarförslaget om cykelbana med sandhopp i 
slottsskogen rappmterades av både kommunstyrelsen och miljö- och 
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telrnilmämnden i föregående års redovisning. I 20 14-års redovisning 
kommenteras ärendet endast av miljö- och tekniknämnden som har hand om 
resterande delar i ärendet. 

Medborgarförslag om gatubelysning och gatunderhåll efter Väppebyvägen 
rappmterades felaktigt som inte uppföljt föregående åJ:. Uppdraget är således 
redan verkställt. 

Redovisningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighetsgraden i totalt 19 st 
beslutade motioner och medborgarfårslag. Respektive förvaltning har fått 
lämna en beskrivning av genomfårandet av uppdragen samt svara på om 
uppdragen är verkställda eller inte. 

A v redovisningen framgår att 8 stycken av de totalt 19 stycken besluten inte 
kan anses som verkställda. De uppdrag som inte är verkställda återfinns 
inom kommunstyrelsen och miljö- och teknilmämnden. 

l O av dessa totalt 19 beslut rapporterades år 2013 som inte verkställda. 
Rapporteringen som gjordes 2013 avsåg beslutade motioner och 
medborgarfcirslag under perioden 2010-2012. Enligt 2014-års redovisning är 
5 stycken av dessa l O beslut ännu inte verkställda. Detta indikerar att 
bifallna motioner och medborgarförslag tislcerar att få vänta en lång tid på 
att bli verkställda. 

Anledningarna till att besluten inte är verkställda vatierar från fall till fall 
men handlar bland annat om att arbetet har stannat upp på grund av olika 
omständigheter eller att arbetet inväntar (eller är beroende av) en annan 
faktor får att arbetsprocessen ska kunna fortlöpa. Det handlar även om att 
ärenden har överflyttats till annan nämnd/fårvaltning. Sammantaget noteras 
dock att även om flera uppdrag inte är verkställda så är flera av dessa 
påböljade. 

För att underlätta uppföljningen av fullmäktiges beslut underströks vid 
föregående års rapporteling vikten av att motioner och medbOTgarfårslag 
innehåller förslag till någonting och formuleringar som "anses besvarad" 
undviks. Tydlighet i vad som faldiskt ska utfåras ska eftersträvas. 

Följande beslutsformuleringar ska användas: 

• Bifall (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget 
föreslår ska genomfåras) 

o Bifall till viss del (som innebär att en del av det som 
motionen/medborgarförslaget fareslår ska genomföras, här är det 
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viktigt att beslutet tydligt fårklarar vilken del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas) 

• Avslås (som innebär att det som motionen!medborgarfårslaget 
få reslår inte ska genomforas) 

• Ska anses fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som inhämtats under remissen. 

Ä ven om det fårekommer beslutsformule1ingar som ska undvikas så kan 
man av redovisningen utläsa att en viss fårbättring har skett i att fålj a 
ovanstående beslutsformuleringar. Kommunkansliet understryker viieten av 
att angivna beslutsformuleringar används. 

Beslutsunderlag 

Rutin for uppfåljning av kommunfullmäktiges beslut, daterad 
2013-12-18, hid 2014.3700. 

Koilllmmfullmälctiges beslut 2013-09-23, § 71. 

Uppfåljning av verkställighet av fullmälctiges beslut, Redovisning av 
status for motioner och medborgarfårslag, daterad 2014-10-23, hi d 
2014.3095. 

Uppfoljning av lcommunfullmälctiges beslut, En redovisning av status 
for utvalda motioner och medborgarförslag, daterad 2013-07-3 O hi d 
2013.1048. 

Tjänsteskrivelse 2014-10-23. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen . 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 

l. Fullmälctige noterar redovisningen "Uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmälctiges beslut, Redovisning av status för motioner och 
medborgarforsla g", daterad 2014-1 0-23, hi d 2014.3 09 5. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 135 KS 2014/135 

Förslag till datum och klockslag under 2015 för sammanträden 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt för 
kommunfullmäktige 

Följande forslag till sammanträdestider foreligger: 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att arbetsutskottet, och kommunstyrelsen under år 
2015 sammanträder enligt foljande, under fomtsättning att 
kommunfullmäktige godkänner foreliggande forslag till 
sammanträdestillfållen for fullmäktige under år 2015. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott- år 2015 

Sammant:rädesdag: Tisdag med start Id. 08.30. 

Datum: 20/1, 17/2, 24/3, 12/5, 18/8, 1311 O, l 0/11. 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen- år 2015 

Sarnmanträdesdag: Måndag med start ld. ld.15.00 

Datum: 2/2, 2/3, 13/4, 25/5, 31/8, 26/10, 23/11. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kornmunfullmäktige 

Kommunfulhnäktiges beslut: 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 sammanträder 
enligt foljande: 

Sammanträdesdagar for kommunfullmäktige - år 2015 

Samrnanträdesdag: Måndag med start Id. ld.l9.00 

Datum: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

,cli 0/ 1 
Nr 2014.3431 



HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 136 KS 2014/164 

Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende för 
äldre samt äskande om medel från socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden äskar i beslut 2014-09-30, § 101, att fullmäktige beslutar att 
medel om 3 900 tlcr tillfors socialnämnden for drift av korttidboende på 
Plommon vägen. 

I socialförvaltningens budget får år 20 15 finns inget utrymme for att täcka 
dessa kostnader, om inte nedskärningar ska göras inom andra områden. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att socialnämndens begäran inte 
ryms inom de fastslagna budgetramarna får 2015. Det innebär att en 
eventuell medeltillförsel skulle belasta kommunens resultat negativt, från 
prognostiserade 21 760 tkr til117 860 tkr. 

En möjlig lösning är att fullmäktige avslår socialnämndens begäran och 
uppdrar socialförvaltningen att hantera driften inom budgetramen. 

Förvaltningen konstaterar därmed att två möjliga fårslag till beslut 
fåreligger: 

Beslutsalternativ 1: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att avslå socialnämndens 
äskande och uppdra till socialfårval tingen att hantera driften inom ram. 

Beslutsalternativ 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att besluta bevilja 
socialnämndens äskande. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnens beslut 2014-09-30, § 101 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2014-09-10 

T j änsteslaivelse från kommunkansliet 20 14-11-07. 

Arbetsutskottets hante1ing av ärendet: 

Noteras att ärendet fram till kommunstyrelsens sammanträde 2014-11 -24 
ska kompletteras med en redovisning dels av eventuella besparingar som 
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KSAU § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

KS 2014/164 

kan uppstå om nämndens fårslag genomfårs dels hur driftkostnaden på 3 900 
tla berälmats samt en redovisning av konsekvenser om fårslaget inte 
genomförs. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet överlämnar fårslaget till komnmnstyrelsen utan 
eget fårslag till beslut. 

;J'"' r o1 1 
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