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KSAU § 1 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

Ordfåranden fareslår att ärendet om näringslivsstTategi, som anmälts dels 
till dagens sammanträde samt dels till kommunstyrelsens sammanträde 
2015-02-02, lyfts ut får att behandlas vid ett senare tillfälle. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse till dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar godkänna justerad ärendelista till dagens 
sammanträde. 
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KSAU § 2 

Informationer och kursinbjudningar 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/56 

Kommundirektören länmar följande information: Inför rekryteringen dels av 
teknisk chef och dels av utvecklingschef kommer intervijuver att i fårsta 
hand att genomfåras med tre sökande till den fårsta anställningen och med 
två sökande till den andra anställningen. 

Inbjudan föreligger för deltagande i 2015 års Disting i Uppsala. Föreslås att 
ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att deltar i 
2015 års Disting. 

Projektledaren får centrumutvecldingen i Bålsta lämnar fåljande 
infmmation: GenomfOrd markanvisningstävlan resulterade i att åtta fåretag 
lämnade totalt nio anbud sp1idda över kvruieren 2, 5, 6, 7, och 8. Ytterligare 
fårhandlingar kommer att föras med ett antal av fåretagen. 

Utvecldingschefen lämnar fåljande infonnation Strandskyddets 
utsträcknin.gar i kommlmen redovisas. Det är länsstyrelsen som beslutar om 
strandskyddets utberedning inom kommunen. Aktuella områden har 
tilllmmmit efter länsstyrelsens samråd med fåreträdare får Håbo kommun. 
Konununema har rätt att bevilja dispens :fi·ån de av länsstyrelsen beslutade 
gränser för strandskydd. 

UL kommer till kommunstyrelsen 2015-02-02 får ägarsamråd infår 
trafikåret 2016. De frågeområden som kommer att beröras vid samrådet är 
bl.a. följande: 

Trafikplanering 2016, Mjuka linjens stäckning och utveckling, Pendeltåg till 
Enköping, Bålsta centmm/nytt resecentrum och möjlighet till "tillköp" av 
avgiftsfri trafik får pensionärer mellan kl. 10.00- 15.00. 

I samband med kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-02 kommer 
information att lämnas om planerad utveclding av Gröna Dalenområdet i 
Bål sta. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att ge arbetsutskottets ordinarie ledamöter möjlighet 
att delta i 2015 års Disting i Uppsala. 
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JUSTERARE 

KSAU § 3 KS 2014/136 

Förslag till komplettering av arvodesreglemente avseende 
borgerlig begravningsförrättare 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,§ 76, att anta arvodesregler 
avseende kommunens förtroendevalda. Kommunstyrelens förvaltning har 
uppmärksammat att de nya bestämmelserna behöver kompletteras avseende 
arvodesrättet för kommunen borgliga begravningsombud. 

I tidigare bestämmelser så har begravningsombuden enligt följande: 

"Borgerlig begravningsförrättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till 
forrättningsarvode i samband med begravnings." 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samma arvoderingsnivå ska gälla 
även fortsättningsvis, och föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta 
att ovanstående formulering tilläggs arvodesreglementet § 7 

Beslutsunderlag 

Arvodesregler för Håbo kommun 

- Tjänsteskrivelse 2015-01-05. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Förvaltningen föreslår att det ska utgå ett fönättningsarvode fcir genomförd 
begravning. 
Föreslås att det ska utgå dubbelt fönättningsarvode fcir genomförd 
begravning. Det senare motiveras med att fcinättningama kräver en relativt 
omfattande arbetsinsats i form av kontakter med olika personer, 
forberedelser inför förrättningen, restid med mera. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige besli1tar att borgerlig begravningsfcirrättare, som ej uppbär 
årsarvode, äger rätt till dubbelt fcirrättningsmvode i samband med 
begravning. 

2. Fullmäktige beslutar att denna formulering tilläggs ruvadesreglernas § 7. 
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Remiss angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av 
bergmaterial inom fastigheterna Upplands Bro Toresta 4:1 och 
H åbo Spånga 1 :9 

Sammanfattning 
NCC Roads AB (nedan kallat Bolaget) har bedrivit berg- och grustäkt inom 
fastigheterna Toresta 4: l i Upplands Bro kommun och Spånga l :9 i Håbo 
kommun. Nuvarande tillstånd får täkt upphör 30 juni 2015 då verksamheten 
kornmer att avslutas. Nytt tillstånd söks får tio år får tillfällig hamn och 
berglager får att hantera material fiån Förbifart Stockholm, vilket innebär att 
kaj får anlöp av fartyg och transportväg behöver anläggas. Kaj samt 
vattenområde som berörs kommer delvis att ligga i Håbo kommun. 
Störningar främst i form av buller kommer att påverka boende mnt 
Kalmarsandsviken. 

Håbo kommun fareslår att ansökan avslås utifrån de fåmtsättningar och 
villkor som Bolaget presenterar. I ett av Håbo kommun fareslaget 
andrahandsyrkande kan kommunen se positivt på projektet under 
forutsättning av att de aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås. 

Ärende 
NCC Roads AB söker tillstånd enligt miljöbalken hos Mark- och 
miljödomstolen om anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och 
lagring av bergmate1ial. Ansökan har inkommit på remiss till Håbo kommun 
får yttrande. Till fåreliggande tj änstesklivelse bifogas Bolagets ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken, daterad den 16 oktober 2014. Det dokumentet 
utgör en kortfattad sammanfattning av projektansökan som i övrigt 
innehåller olika inventetingar, miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning 
med mera. 

Bolaget har uneler 2014 bjudit in till samråd och samrådsmöten vid olika 
tillfällen. Den 5 maj hölls möte med representanter från Håbo kommun. 
Allmänt samrådsmöte bjöd Bolaget in till den 15 april, varvid ett trettiotal 
personer deltog. Skriftligt samråd har hållit under våren och många 
yttranden inkom fi·ån håbobor och intresseorganisationer. Håbo kommun 
lämnade inget yttrande vid det tillfället eftersom det vid den tidpunkten inte 
bedömdes fi1mas tillräckligt underlag för att kutma ta ställning till projektet. 
Däremot har fårvaltningarna tagit del av alla dessa synpunkter underhand 
samtidigt som många direktkontakter har tagits från allmänheten. 

Bolaget yrkar att under en period på tio år bedliva hamnverksamhet fcir 
hantering av bergmaterial, anlägga och nyttja transportväg från hamnen till 
arbetsområdet samt hantera, bearbeta och tillfälligt lagra högst cirka 3 
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miljoner ton bergmaterial fårdelat på en period av fem år samt högst 
200 000 ton bergmaterial per år under övriga fem år. 

Behovet av anläggningen är till största del kopplad till byggandet av 
Förbifart Stockholm, vilket ger upphov till cirka 9,5 miljoner ton 
entreprenadberg som ska h·ansporteras med fattyg eller pråm. Enligt 
ansökan planeras 4 miljoner ton transporteras från hamnen i Toresta. 
Verksamheten är tillfällig och ska avslutas efter att byggandet av Förbifalt 
Stockholm har avslutats. Trafikverket planerar att transportera 
entreprenadberg under 4-5 år. Bolaget rälmar med att harrmen ska användas 
i fem år med en topp tmder 2-3 år, men att lagring och bearbetning av 
bergmaterial kommer att ske under flera år och söker därför tillstånd får tio 
års drift 

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

Bergmate1ialet kommer att lagras och hanteras på tät gummiduk så att 
fårareningar inte kan nå grundvattnet 1m der berglagret Vattnet som samlas 
upp på gummiduken ska pumpas till odlingar av Salix får att eventuellt 
kväve i vattnet ska tas upp av växtligheten. 

Antalet fordonsrörelser får att transportera material ut från anläggningen 
kan antas öka från ca 20 per dygn från befintlig verksamhet till ca l 00 per 
dygn. In- och utfart från anläggningen till väg 840 byggs om enligt Bolaget 
så att h·ansporter styrs mot Upplands Bro kommun. Hantering av 
bergmatedal i upplaget och uth·ansport med bil ska i huvudsak ske under 
vardagm· mellan kl. 06-18. 
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Bolaget har i sin ansökan fåreslagit åtta villkor till verksamhetens 
miljöbalkstillstånd. Ett av dem innefattar ett fårslag till bullervillkor som 
anger att ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostäder inte får överskrida: 

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

45 clB(A), kvällstid (ld. 18-22) 
samtlör-, sön- och helgdag dagtid (kl. 7-18) 

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

Bolaget har tagit fram en bullerutredning får anläggning och drift av 
verksamheten. Utredningen visar att riktvärdet får ekvivalent ljudnivå 
nattetid tangeras vid de näm1sta bostäderna i Kalmarsand. Då utredningen 
baseras på ljuddata från andra projekt som bedöms vara relativt höga 
föreslås inga skyddsåtgärder i detta skede. Bolaget avser att kontrollera de 
faktiska ljudnivåema när verksamheten tagits i drift, och då ta beslut om att 
vidta eventuella skydelsåtgärder för att innehålla tillståndets bullervillkor. 

Den samlade bedömningen av verksamheten enligt 
miljökonsekvensbeslaivningen i ansökan är att verksamheten ger positiva 
miljökonsekvenser i form av att natunesurser kan återanvändas och 
minskade transporter med bil från Förbifa1i Stockholm, och att dessa 
överväger de negativa i fmm av ianspråktagande av natmmiljö, ökat buller 
och risker för vattenkvalitet Den största negativa miljöpåverkan enligt 
ansökan är bullerstörning till bostäder. 

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

I yttrandet fareslås att ansökan avslås utifrån de förutsättningar och villkor 
som Bolaget presenterar. Det är bullersituationen som uppstår som utgör det 
främsta problemet och grund för avslaget. I ett andmhandsyrkande kan 
kommunen dock se positivt på projektet under förutsättning av att de 
aspekter som kommunen lyfter fram tillmötesgås. Mot bakgrund av att 
marlc- och miljödomstolen trots Håbo kommuns avstyrkan kan komma att 
länma tillstånd för verksamheten är andrahandsyrkandet med de specifika 
förutsättningarna angelägna att få framförda till domstolen. 
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KSAU §4 KS 2015/19 

Beslutsunderlag 

Kungörelse Nacka TRM 5735-14 

- Ansökan om tillstånd för tillf<Hlig enligt miljöbalken 

Bilaga l Teknisk beskrivning 

Bilaga 2 Flygfoton, tomtgräns mm 

Bilaga 3 Bulleruh·edning 

Bilaga 4 Ritning 

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

- Tjänstesla·ivelse 20 15-01-15. 

Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att upprättat förslag till yttrande 2015-01-05 
(KS hidnr 2015.37 med bilagor) överlämnas till Mark- och 
milj ödomstolen. 
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2015-01-20 

KS 2014/70 

Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 i uppdrag att upprätta ett 
förslag till miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och Plan- och utvecldingsavdelningen har upprättat ett 
koncist fårslag på miljöstrategi får Håbo kmmnun. Miljöstrategin är Håbo 
kommtms sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av 
riksdagen. Syftet med milj östrategin är att g)'lma och fårstärka den 
ekologiskt hållbara utvecldingen av Håbo kommtm. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-0 l att gå ut på samråd med fårslag till 
miljöstrategi får Håbo kommun. Samrådet pågick till och med 15 november. 
Efter samrådet har strategin reviderats efter inlcomna synpunlcter. 
Komplettering har skett främst inom myndighetsutövning samt uppföljning. 

Beslutsunderlag 

Miljöstrategi får Håbo kommun, ANTAGANDEHANDLING (KS2014/70, nr 2014.3834) 

Tjänstesbivelse 2014-07-07, KS2014/70, m 2014.2313 

JUSTERARE 

Tjänstesluivels 2014-12-16. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att följande fogas till strategifårslaget tmder 
"Fossilbränslefri kmmmm", sid. 3, som en punktsats: "Medverka till att 
andelen fåmybara fossiloberoende drivmedel såsom metangas, el etc. i 
transport- och personbilsektorn skall öka''. 

Caiina Lund (M) yrkar avslag till Fröjds (Båp) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordfåranden ställer förvaltningsens fårslag mot Owe Fröjds (Båp) fårslag 
och fumer att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens fårslag till 
strategi. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fulhnäktige beslutar att anta miljöstrategin får Håbo kommun, 
2014-11-27, KS hidnr. 2014.3834. 
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Samrådsförslag landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 
tematiskt tillägg till översiktsplan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-02 § 131 att uppdra förvaltningen att 
upprätta ett förslag till ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Det tematiska tillägget får landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska peka 
ut så kallade LIS-områden. Det är områden som genom en utveckling av 
exempelvis bostäder) verksamheter eller fårutsättningar får rekreation, 
friluftsliv och turism kan bidra till en mer livslaaftig landsbygd. 

Framtagandet av lämpliga LIS-områden sker med utgångspunkt i den 
översiktliga planeringen. LIS-onuåden och den intention av kommunens 
framtida användning av stränderna som de presenterar är en del av 
översiktsplanens mark- och vattensh·ategi. 

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

Plan- och utvecklingsavdelningen har, tillsammans med bygg- och 
miljöfårvaltningen, upprättat ett samrådsfårslag för Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan. Samrådet pågår till 30 
april 2015. Under samrådet får aktörer enligt sändlista möjlighet att yttra sig 
om fårslaget 

Sändlista för samråd 

Internt 

Skolnämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tillståndsnämnden 
Överfårmyndarnämnden 
Avdelningen får kultur och livsmiljö 
Tekniska avdelningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 6 

Politiska partier (Håbo kommun) 

Externt 

Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Centern 
Vänsterpartiet 
Bålstapartiet 
Sve1igedemokratema 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

KS 2014/73 

Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
Regionforbundet Uppsala län 
Enköpings, Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner 
Upplandsstiftelsen 
Naturskyddsforeningen 
Friluftsfrämjandet 
statens fortifikationsverk 
skoldoster camping 
Krägga herrgård 

Beslutsunderlag 

Sarmådsfcirslag Landsbygdsutveclding i strandnära läge (LIS), (KS nr: 
2014.19) 

Tjänsteskrivelse 2014-01-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att gå ut på samråd med 
samrådsforslaget av tematiskt tillägg till översiktsplan, enligt sändlista. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KS/\U § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/125 

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

Sammanfattning 
Väppeby Småstad AB inkom 2014-09-1 O med en ansökan om planbesked 
får ändring av detaljplan DPL 371, Vi by äng etapp E. Ansökan avser 
följande ändringar: 

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

• Omvandla gatumark tillkvartersmark (punkt 2 i bilaga l) 
• Möjliggöra dagvattemnagasin (punkt 3 i bilaga 1) 
• Kvartersmark inom markerad del av detaljplan (enligt bilaga 2) ändras så 

att tvåvåningsbebyggelse medges i planområdet, flackare taklutning 
medges, andra takfårger medges, fårgårdsmarkens yta ökas, putsade 
fasader medges, möjliggöra parhus, änch·a tomtstorlek for friliggande 
villor samt rensa bort "onödiga" planbestämmelser. 

Kommunstyrelsens fårvaltning fareslår kommunstyrelsen att inte medge 
planbesked med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) kap 4:39 
ochkap 14:9, med fd1j ande motivering: 

-gällande detaljplan DPL 371 har fortfarande genomfårandetidetid kvar, till 
och med 2018-04-10. 
- gällande planbestämmelser hinch·ar inte den planerade utbyggnaden av 
detaljplaneområdet 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bilagor, 2014-09-1 O 

- Tjänsteskrivelse 2014-12-30. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommtmstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att inte medge ändring av DPL 371 med stöd av plan
och bygglagen kap 4:39 ochkap 14:9. 

2. styrelsen beslutar att avgift ska tas ut med 6 600 laonor enligt 
kmmnunens fastställda taxa. Faletura skickas separat. 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsu tskott 

KSAU § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2015/18 

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

Sammanfattning 
Enligt den fastslagna arbetsordningen får Håbo kommw1s ungdomsråd så 
ska konununstyrelsen utse två (2) stycken representanter, i arbetsordningen 
benänmda som ungdomspolitiker, som utöver kommunstyrelsens ordfårande 
ska representera Håbo kommun i m1gdomsrådet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänstesluivelse 2015-01-02. 

Arbetsutskottets beslut 

l . Utskottets beslutar överlänma ärendet till kommunstyrelsen utan fårslag 
till beslut. 
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"'-'KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/162 

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet1 KPR 

Sammanfattning 
Kommm1:fullmäktige beslutade 2011-02-28, § 8, att anta reglemente får 
kommunala pensionärsrådet Enligt beslutet har kommunstyrelsen rätt att 
ändra i reglementet. 

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

Representationen i rådet behöver nu förändras på gtund av 
omorganisationen i Håbo kommtm. Rådets funlction behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdrag, varför ett fårslag till revidering av 
pensionärsrådets reglemente har tagits fram. I samband med revideringen 
har arbete gjorts får att försöka göra reglementen får både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga. 

Förslaget har varit på remiss hos pensionärsorganisationernas representanter 
som ingår i kommunala pensionärsrådet. Synpunkter på fårslaget har 
bealctats. 

Beslutsunderlag 
Reglemente får kommunala pensionärsrådet, daterat 2013-07-23, hid 
2013 .2092. 
Förslag till reviderat reglemente får kommunala pensionärsrådet, daterad 
2014-11 -04, hid 2014.3299. 

Synpunkter från pensionärsorganisationernas representanter i 
kommunala pensionärsrådet, hid 2014.3792. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-02, § 118. 

Tjänsteskrivelse 2014-12-17. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottets beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut. 
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I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2015/17 

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

Sammanfattning 
Enligt föreslaget reglemente för det kormmmala pensionärsrådet, KPR, så 
ska konununstyrelsen utse en (l) ledamot och en ersättaTe i rådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordfårande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteslaivelse 2015-01-02. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottets beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan fårslag 
till beslut. 
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I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/163 

Revidering av reglemente för kommunala handikapprådet, KHR 

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

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

Representationen i rådet behöver nu forändras på grund av 
omorganisationen i Håbo kommun. Rådets funktion behöver även 
tydliggöras, enligt ovan nämnda uppdmg, varfår ett fårslag till revidering av 
handikapprådets reglemente har tagits fram. I samband med revideringen 
har arbete gjorts for att forsöka göra reglementen får både pensionärsrådet 
och handikapprådet mer enhetliga. 

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

Beslutsunderlag 
- Reglemente for kommtmala handikapprådet, 2011-01-18, 2013.2070 
-Reviderat reglemente for kommunala handikapprået, 2014-11-04, Hid. 2014.3300 
-Yttrande frånHSO, 2014-12-15, Hid. 2014.3803 
- Tjänsteskrivesle 2014-11-04. 

Arbetsutskottets beslut 

l . Utskottets beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan fårslag 
till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.246 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2015/16 

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

Sammanfattning 
Enligt föreslaget reglemente fcir det kommunala handikapprådet, KHR, så 
ska kommunstyrelsen utse en (l) ledamot och en ersättare i Tådet. 
Kommunstyrelsen ska även utse rådets ordforande som tillika ska vara 
ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-02. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottets beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 13 

Val av ledamöter i näringslivsrådet 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/132 

Enligt reglemente för Håbo kommuns nä1ingslivsråd så ska det finnas ett 
nfuingslivsråd lamtet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet ska 
sarrunanträda fyra gånger per kalenderår och utifrån kommunstyrelsens 
ansvara får övergripande näringslivsfrågor: 

• stärka samverkan mellan kommunen och nä1ingslivet 

• skapa förståelse får aktörernas olika roller 

yttra sig i ärenden som remitterats till rådet 

bidra till att komrutmens mål uppfylls. 

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

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

• Två representanter från kommunstyrelsen, väljs av kommunstyrelsen 

• Kommunstyrelsens representanter väljs också till ordfårande samt vice 
ordfårande 

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

Mot bakgrund av ovanstående måste kommunstyrelsen utse två 
representanter från kommunstyrelsen till ordfårande respektive vice 
ordfårande i nädngslivsrådet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2014-12-10. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottets beslutar överlämna ärendet till konummstyrelsen utan fårslag 
till beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/100 

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

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

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

Medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda medborgare inte av 
juridiska personer, men efter dialog med förening ändrades framställan till 
att avse ett extra föreningsbidrag. 

Skidverksamhet på anläggningen sedan tidigt 1980-tal. I avtal från 1981 
mellan kommunen och Friluftsfrämjandet reglerat dispositionen av 
anläggningen genom att kostnadsfritt upplåta teknikbacken under tiden 1981 
-1991. Förningen erhöll även ett driftbidrag motsvarande kommunens 
nettodriftskostnader, beloppet skulle vara värdesäkrat under perioden. I 
avtalet regleras även avgiften för Iiftkmt och inforskaffandet och skötsel av 
snökanon. Komrutmen ska ansvara för att det finns lift under 
dispositionstiden motsvarande den som fanns när avtalet tecknades. 

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

Vid de1ma tidpunkt anenderade kommunen marken av stiftsnämnden i 
Uppsala. Kommunen är nu ägare till marken. 

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

Denna skrivning har funnits kvar i avtalstexten fi·am till2012 då avtalet 
ersattes av ett rent chiftavtal där kommun och fårening var överens om ett 
årligt d1iftbidrag. Villkoret för utbetalning av bidraget är att föreningen ska 
möjliggöra alpin skidålming i telmilcbacken, både får föreningsmedlemmar 
och för allmänheten. Bidraget är honor 80 000.- per år. Avtalet gäller från l 
januari 2013 till och 31 december 2015 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 14 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/100 

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

Beslutsunderlag 

Ansökan från  Bålsta Alpina !dubb 

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

Tjänsteskrivelse 2014-12-18. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Komrmmstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att avslå Bålsta Alpinas ansökan om extra 
fåreningsbidrag med hänvisning till Regelverk får Föreningsbidrag och 
Föreningshyror i Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, 
punkten 5 Lokalbidrag/driftbidrag. 
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HÅBO 
!<OM MUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 15 

Attesträtt år 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2015/25 

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkälmas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas. Enligt reglementet beslutar nämndema om attestanter men 
delegerar också till fårvaltningschef att besluta om attestanter utifrån 
budgetansvaret i organisationen. Nämnden ansvarar får att attestreglementet 
foljs och att en aktuell fårteclming finns över utsedda attestanter. 

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

Beslutsunderlag 

Attestfårteckning 

- Tjänsteskrivelse 2015-01-07. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. styrelsen beslutar att ge attesträtt får år 2015 till angivna befattningar i 
bilaga (KS hidnr 2015.50). 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-01-20 

KS 2013/153 

Förslag till ny struktur för nattvandring i Håbo kommun
Vuxenvandra i Håbo 

Sammanfattning 

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

Kommunstyrelsens forvaltning fareslår att, från och med 2015, pennanenta 
nattvandlingsbidraget till en kostnad av 120 ldcr. Av dessa delas 90 kkr ut 
som bidrag till deltagande foreningar och 30 kkr avsätts for samordning och 
värdskap. 

Utredning 

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

Under innevarande år har verksamheten bedlivits genom att fåreningar 
nattvandrat och fått ett bidl·ag för detta. Det huvudsakliga syftet med 
kommunens satsning på nattvandringsbidrag var att öka engagemanget för 
nattvandlingen. Genom satsningen skulle en se om föreningslivet var 
intresserade av att nattvandra och ge Nattvandring nu möjlighet att rekrytera 
nya nattvandlingsvärdar. Därefter skulle nattvandringen utvärderas och 
beslut tas om den hmde fortsätta med stöd av nattvandling.nu eller om 
Strängnäsmodellen var den bästa lösningen på en stabil 
nattvandringsstrukhlr. 

Kommunen och Nattvandring nu har gått igenom den hittilsvarande 
nattvandringen. Kommunens satsning på nattvandringsbidl·ag har fallit väl 
ut avseende nattvandrande foreningar. Det har visat sig att föreningama är 
intresserade av nattvandringsbidrag och att nattvand1ingarna har fungerat 
mycket bra. Nattvandrande förening har god kännedom om den kmmmmala 
geografin vi lket underlättat nattvandringen. De har även god kontakt med 
kommunmedborgare inte minst tmgdomar som deltar i föreningslivet 
Nattvandringen har visat sig ha en lugnande och trygghetsskapande effekt 
och nattvandringsbidraget har visat sig vara värdefullt for fåreningamas 
barn och ungdomsverksamhet. Både nattvandl-ande föreningar och Bålsta 
nattvandring.nu har varit nöjda. 

Nattvand1ingen bygger på ideella hafters engagemang. Vår samlade 
bedönming är att utan ett nattvandringsbidrag riskerar engagemanget från 
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Kommunstyre lsens arbetsutskott 

KSAU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2013/153 

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

Behovet av nattvand1ing kvarstår och får att klara hösten har en lösning 
gjorts mellan Kultur- och livsmiljö och Bålstapolama där de går in som 
värdar får verksamheten. 

Den l oktober hölls ett möte mellan kommunen, nattvandring.nu och 
inh·esserade föreningar. Nattvandl·ing.nu informerade och lämnade över 
verksamheten och en diskussion om hur nattvandring kunde fOtisätta i 
Bålsta. Föreningarna var mycket intresserade av att fortsätta med 
nattvandtingen och eventuellt även stå som värdar. 

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

Nattvandringsbidraget förseslå permanentas och en ny struktur får 
nattvandring mellan kommun och fåreningsliv införs från och med 2015. 
Med en något sänkt ambitionsnivå, från 50 till 45 kvällar med nattvandring 
är kostnaden får detta 90 kkr/år. 

Bålstapolarna, som redan nu möter upp vmje kväll det vandras, kommer 
även fOtisättningsvis att vara en resurs som stödjer nattvandrama. 

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

I Simkloster genomfårs nattvandringar i mindre omfattning vid sk 
"riskhelger". Detta drivs helt ideellt. Personalen vid slottsgården kommer 
tmder våren 2015 att ta tag i frågan tillsammans med andra intressenter. 
Målet är att få till en liknande lösning som får Bålsta. 
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2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 16 KS 2013/153 

Konsekvensbeskrivningar 

Barn och Unga 
Nattvandringarna är en del i att skapa en större trygghet i den offentliga 
miljön for huvudsakligen barn och unga. Rent allmänt har även en ökad 
vuxennärvaro en brottsfårebyggande effekt. Att använda föräldrar, särskilt 
foräldrar lmutna till foreningsverksamhet, innebär att de får en större 
kunskap om ungas livsvillkor utanfor hem, skola och fårening. Det innebär 
också att foreningarges möjlighet att informera om just sin verksamhet 
direkt till unga. Genomfors fårslaget innebär en smärre minskning av antalet 
nattvandtingskvällar konuner en mindre forsämring for bam och unga att 
ske. 

Ekonomi 
Kostnaden for att genomfora förslaget är 120 kkrlår. Den budget som finns 
for ungdomsarbete, fritidsgårdar och de kornrnunövergtipande uppdragen 
inom ungdornspolitik, folkhälsa och brottforebyggande arbete, är så pass 
begränsade att det inte är möjligt att göra en omprimitering inom ram. 
Skulle ett mindre belopp än 120 kkr/år avsättas kommer en ytterligare 
minskning av antalet kvällar som nattvandras att ske. 

Miljö 
Nattvanillingen genomfårs huvudsaldigen till fots och eventuella transporter 
med kollektivtrafik. Tidigare har en av kornmunens tjänstebilar funnits till 
forfogande men kommer inte att användas i fortsättningen. Genomfors 
forslaget konuner det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Policy - Regler for nattvandrande fårening i Hå bo kommun, 2014-01-09 
2013/153 m 2013.3732 

Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 11 

Gyllene regler for vuxenvandrare, Tryggare Uppsala län, 2014 

Nattvandring Strängnäs 

Tjänsteskrivelse 2014-12-17. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2013/153 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att fi·ån och med 2015 permanenta 
nattvandringsbidraget i Håbo kommun med 90 lckr/år. 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 17 KS 2014/19 

Redovisning av berett medborgarlörslag - bidragsansökan för 
lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfnllmäktige överlämnade förslaget till komrmmstyrelsen för 
utredning 2014-02-24. 

I förslaget förslås att kommunen bistår Bålsta Gyrm1astikldubb med ett 
utökat bidrag för att kunna hyra en egen hall samt att bistå med medel för att 
utmsta lokalen med för verksamheten lämplig utrustning för hela 
föreningens verksamhet. 

Bålsta Gymnastilddubb bedriver gymnastik, dans, paricour samt 
motionsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 var ca 330 
bam och ungdomar, 200 motionärer och ca 70 ledare aktiva i föreningens 
olika verksamheter. På bam- och ungdomssidan bedrivs både tränings-och 
tävlingsverksamhet Verksamheterna bedrivs i dag i huvudsale i av 
kommunen ägda och inhyrda lokaler. Förslagsställarnas önsleemål är att 
Bålsta Gymnastikklubb fåT tillgång till egen anläggning som är särskilt 
anpassad och utrustad för sin verksamhet. En egen anläggning där 
redskapen permanent kan stå uppställda gör det möjligt att effektivare 
utnyttja varje träningstillfälle då aktiva och ledare inte behöver lägga ner tid 
och kraft på att ta fram och ta bort redskap. En egen anläggning frigör också 
de tider föreningen i dag disponerar i kommunens idrottshallar och dessa 
tider kan då erbjudas till andra föreningar och verksamheter. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningar verksamma inom Håbo kommun har möjlighet att söka 
lokal/driftbidrag för att subventionera en del av drift och 
tmderhållskostnader som föreningen har för egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.m 2008.548). Driftbidrag kan sökas med max 50% av 
föreningens nettokostnader dock lägst l O %. Maxbeloppet för detta bidrag 
är 150 000 kronor. Förslagsställamas ansökan om extra föreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastikldubb avslås med motiveringen att föreningen i dagsläget 
salmar egen anläggning och därmed inte uppfyller lcraven för att kunna söka 
och erhålla lokal/driftbidrag. 

Beslutsunderlag 
Förslag från  KS2014/19 hid.m 
2014.183 

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

Tjänsteskrivelse 2014-12-17. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/19 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fulhnälctige beslutar att avslå begäran från  
om extra fåreningsbidrag till Bålsta Gymnasti1ddubb med 

hänvisning till Regelverk får Föreningsbidxag och Föreningshyror i 
Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, punkten 5, 
Lokal bidrag/ driftbidrag. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 18 KS 2014/180 

Ekonomiska åtgärder för segerstavägen 

Sammanfattning 
segerstavägens Samfällighetsfårening har till Kommunstyrelsen den 20 
december 2014 skickat in en begäran om ekonomiska åtgärder får 
Segerstavägen. Föreningen ansvarar får segerstavägens förlängning från 
infmten till Krägga Herrgård, fram tiU vändplanen vid vägens slut. Vägen 
används idag av åretrnntboende, fritidsboende och gäster till de boende i 
onu·ådet. 

Håbo komrrnm är väghållare främst inom Bålsta tätort, men är även 
väghållare inom Skoldosterområdet. Det övriga trafiknätet inom Håbo 
kommun drivs i enskild regi. Underhållet och driften av segerstavägen 
bekostas av föreningens medlemmar. Föreningen får även årligen ett bidrag 
från Håbo kommun och Trafikverket 

I foreningens fi·amställan så begär de i fårsta hand en inhibition av ärende 
MTN § 118, MTN 2013179 om ekonomiska åtgärder. Samt i andra hand ett 
engångsbidrag till nybeläggning av segerstavägen a 400 000 ler av Håbo 
kommun. Tidigare har samfälligheten begätt ett årligt bidrag a l 00 000 kr 
av Håbo Kommun. 

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

Utökat bidrag 
I 2 kap . 2 § Kommunallagen(1991 :900) återfinns likställighetsprincipen. 
Denna utgör ett förbud mot att gynna eller missgynna enskilda 
kommurunedlemmar utan saldig grund härför. Där av skall samma 
ersättning som ett eventuellt bidrag till segerstavägen ges till alla andra 
samfålligheter i kommunen som önskar uppföra nybeläggning på deras 
vägar och detta ser förvaltningen inte att budgeten tillåter. Ett utökat bidrag 
till fåreningen skulle även betyda att skattekollektivet finansieras det under 
många år uppkomna eftersatta underhållet inom föreningen. Huvudregeln är 
att detta finansieras av de enskilda samfållighetema. Detta vore ett icke 
sakligt gynnande av kommunmedlemmar. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 18 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/180 

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

Miljö- och tekniknämnden, MTN § 118, MTN 2013/79, daterad 2014-
12-08 

styrelsen for segerstavägens Samfållighetfårening, Begäran om 
inhibition av ärende MTN § 118, MTN 2013/79 om Ekonomiska 
åtgärder- segerstavägen enligt Miljö- och telmiknämndens 
sammansträdesprotokoll den 8 december 2014 samt Begäran om bidrag 
till nybeläggning av Segerstavägen, daterad 2014-12-20 

Tjänsteslaivelse 2015-01-08. 

Arbetsutskottet behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av tekniska avdelningens chef. Bland mmat noteras en 
eventuell möjlighet att omdisponera medel för vägbelysning till att användas 
for vägunderhåll. 

Arbetsutskottets bes l ut 

l . Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/176 

Förslag till riktlinjer för passerkort till kommunhuset och 
Landstingshuset 

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

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

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

De nu gällande riktlinjema bör uppdateras utifrån ett högre säkerhetstänk 
och även inldudera kommunens våningsplan i Landstingshuset F örslaget 
innebär en generell begränsning av behörigheterna får både medarbetare och 
fårtroendevalda med fokus på en trygg arbetsmiljö får medarbetarna. 

Beslutsunderlag 

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

Riktlinjer får passerkort till kommunhuset och Landstingshuset, 
daterade 2014-12-09 

Tjänsteskrivelse 2014-12-09. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att anta redovisade riktlinjer får passerkort till 
kornmunhuset och Landstingshuset 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 20 

Politikers inpassering i kommunhuset 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/168 

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

I dag är kommunhusets entre öppen får alla mellan kl. 08.00-16.45 måndag
torsdag och kl. 08-15.00 fredag samt kl. 08-12.00 dag före röd dag. 
Kontaktcenter finns tillgängliga under dessa tider för att svara på frågor och 
guida besökare och andra som vill konnna i kontakt med tjänstemäm1en som 
sitter i kornmunhuset De konferenslokaler som används mest frekvent vid 
sammanträden finns i direkt anslutning till enn·en. 

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

I och med arbetet med att aktivera behörighetsområdena har tyvän vissa 
användare blivit påverkade redan innan ändringarna är genomfårda. Detta är 
olycldigt och har justerats får de som har hö1t av sig till intern service. 

Förslag till uppdaterade riktlinjer får passerkorten till kommunhuset och 
Landstingshuset presenteras i ett separat ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse) daterad 2015-01-09 
- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2014-11-24, § 170. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. styrelsen beslutar att avslå yrkandet om utredning då fårslag på nya 
riktlinjer får samtliga passerkmt presenteras i separat ärende. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/174 

Förslag till reglementen för kommunstyrelsens utskott 

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

• Ett tekniskt utskott 

• Ett kultur- och livsmiljöutskott 

Eftersom arbetsuppgifterna och befogenhetema får de u ya utskotten inte 
återfinns i kommunstyrelsens reglemente så har kommunstyrelsen 
forvaltning fårslag till reglementen får de båda utskotten. 

Beslutsunderlag 

Reglemente fcir tekniska utskottet 

Reglemente for kultur- och livsmiljöutskottet 

Tjänsteskrivelse 2015-01-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelens beslut 

l. styrelsen beslutar att anta reglemente får tekniska utskottet. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.271 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 22 KS 2014/135 

Förslag till sammanträdestider till tekniskt utskott och kultur
och livsmiljöutskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-24, § 169, att inrätta ett telmiskt 
utskott och ett kultur- och livsmiljöutskott. 

Kommunstyrelsens förvaltning länmar följande fors lag på 
sammanträdestider tmder 2015: 

Tekniskt utskott: 

13:00 den 17/2, 24/3, 12/5, 18/8, 13/10 och 10/1 1 

Kultur och livsmiljöutskott: 

08:30 den 18/2,25/3, 13/5, 19/8, 14/10 och 11111 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Komrmmstyrelsens beslut 

l. Sty:relsen beslutar att det telGliska utskottet ska sammanträda ld. 13:00 
följande datum 17/2, 24/3, 12/5, 18/8, 13/10 och 10/ 11. 

2. Styrelsen beslutar att kultur- och livsmiljöutskottet ska sammanträda 
kl. 08:30 följande datum 18/2, 25/3, 13/5, 19/8, 14/1 0 och 11/11. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 23 KS 2015/37 

Förslag om kontorsrum och arbetsplatser för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 

Sammanfattning 
I dagsläget saknas gällande politiska beslut avseende fårh·oendevaldas 
arbetsplatser i kommunhuset men inredda kontorsrum finns får 
kommunalråd och oppositionsråd. Behov av ytterligare arbetsplatser finns. 

För att få en långsiktig lösning bör kommunstyrelsen besluta vad som gäller 
i dem1a fråga. 

Utifrån vad fårvaltningens bedömning skulle en utökning med två 
arbetsplatser i landskap tillgängliga får partiernas gruppledare, tillsammans 
med de två rum som upplåtits åt kommunalråd och oppositionsråd, 
tillgodose nuvarande behov och vara möjligt att genomfåra utan att någon 
anställd behöver byta arbetsplats. Arbetsplatserna uhustas med dator 
uppkopplad mot kommunens nätverk och bokas hos kansliet. Hos kansliet 
finns ävenlånetelefon tillgänglig får gruppledarna att använda när de är på 
plats. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2015-01-19. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. styrelsen beslutar att två arbetsplatser, utrustade med dator, skall vara 
tillgänglig får bolening och användning av gruppledare. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 24 KS 2014/148 

Kommun- Polis, samverkansöverenskommelse 

Sammanfattning 

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

Med stöd i kunskap om skydds och 1iskfaktorer, tillgänglig forskning, 
beprövad erfarenhet och statistiskt underlag bedöms de insatser som 
föreslås. 

Ungas levnadvillkor, hälsa, makt och inflytande ska ha en central plats i 
samverkans arbetet. 

Samverkansområden 
l. Sociala riskfaktorer 
2. Säkerhet och trygghet 
3. Fungerande samhällsfunktioner 

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

Konsekvensbeskrivning 
Barn och Unga 
Samverkan är en del i att skapa en stönetrygghet i den offentliga miljön för 
huvudsaldigen barn och tmga. Rent allmänt har även en ökad samverkan en 
positiv effekt och ger lclmskap om ungas livsvillkor utanför hem, skola och 
förening. Förslaget innebär att det preventiva arbetet effektiviseras och 
kvaiitetssäkras. Bam har vid demokratidagar och via ungdomsråd uttryckt 
vikten av samverkan i en rad frågor som innefattas i förslaget. 

Ekonomi 
Kostnaden för att genomföra förslaget ilmebär inga extra kostnader forutom 
den tid samverkansgruppema träffas. Den budget som finns inom ordinarie 
verksamhet inom Polis och kommunens olika verksamheter samt hos övriga 
aktörer är de medel som bekostar de aktiviteter som planeras. 

Miljö 
Genomfårs förslaget kommer det inte att ge någon negativ miljöpåverkan. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 24 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-23 

Samverskansöverenskommelse. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2014/148 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konununstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar godkä1ma samverkansöverenskommelse mellan 
kommunen och Polismyndigheten i Uppsala län, Lokalpolisområde 
Enköping/Håbo. Avtalet löper under pe1ioden 2015-01-01-2015-12-31. 

2. styrelsen uppdrar till konununstyrelsens ordförande, att lmderteckna 
avtalet. 
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rrll HÅBO W KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-01-20 

KS 2015/42 

Förslag till tidplan för mål- och budgetarbetet inför år 2016 

Nedan kommenteras huvudpunkterna i tidplanenför mål- och budgetarbetet 
för år 2016. 

Målkonferens och fastställande av mål för fullmäktige och nämnder 
Mål- och budgetarbetet startar med en målkonferens planerad till den 4 
februari. Samtliga politiker och kommunens ledningsgrupp kallas. 
Konferensen börjar med en omvärldsanalys samt en nulägesbeskrivning 
gällande verksamheternas kvalitet, måluppfyllelse samt kostnader. Syftet är 
att skapa en gemensam bild av verksamheterna och de utmaningar som finns 
att hantera i det fortsatta mål- och budgetarbetet. Under eftermiddagen 
kornmer deltagarna att ta fram grunden till nya mål för kommunfullmäktige 
samt nämnderna. 

Förslagsvis ger kommunstyrelsen respektive parti i uppdrag att utse en 
representant att delta i en arbetsgrupp som efter målkonferensen arbeta 
vidare med definitionen av mål för fullmäktige. Arbetsgruppen har sitt 
första möte i direkt anslutning till målkonferensen för att besluta om två 
mötestider för det vidare arbetet. Arbetsgruppens uppdrag är att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars ta fram förslag till nya mål för 
fullmäktige för perioden 2016-2018 . 

Respektive nämnd kommer arbeta vidare med nämndsmålen. 

Kommunfullmäktiges mål for år 2016-2018 fastställs på 
fullmäktigesammanträdet den 23 mars. Nämndernas mål fastställs 
tillsammans med budgetramar på fullmäktigesammanträdet den 15 juni. 

Budgetkonferens och fastställande av budget 
Den 4 maj hålls en budgetkonferens där ledningsgruppens förslag till budget 
får drift och investeringar presenteras. Budgetfårslaget utgår bl. a. ifrån en 
analys av fåränchingar i befallmingens sammansättning och behov, 
förändringar i lagar och förordningar samt kvalitetshöjande åtgärder. 
struktur och anvisningar utarbetas av ekonomiavdelningen. Politiker, 
fårvaltningschefer, ekonomer och utvecldingsledare deltar på konferensen. 

Utifrån ledningsgruppens budgetförslag har de politiska partierna att lägga 
fiam sina budgetförslag till kommunstyrelsen den 25 maj . Budget för år 
2016 fastställs på f-ullmäktigesammanträdet den 15 juni. 

Beslutsunderlag 

Tidplan får budgetarbetet inför 2016 (KS hichu· 2015.178, 2015-01-12) 
- Tjänsteskrivelse 2015-01-12. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner redovisad tidplan for budgetarbetet inför 2016. 

2. Styrelsen uppmanar varje parti att utse en representant som deltar för sitt 
partis räkning i arbetsgruppen som kommer att arbeta vidare med 
kommunfullmäktiges mål. Arbetsgruppens förslag till nya mål for 
kornmunfullmäktige för år 20 16-2018 ska presenteras på 
konummstyrelsens sammanträde den 2 mars får att antas på 
kommunfullmäktigesammanträdet den 23 mars. 
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