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KSAU § 41 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

- Utsänd lcallelse/foredragningslista for dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l . Utskottets godkänner kallelse/föredragningslista for dagens 
sammanträde. 
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KSAU § 42 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS 2014/56 

Följande informationer redovisas av plan- och utvecklingschefen: 

Om båtldubbar 
En revidering pågår av arrendeavtalen mellan Håbo kommun och 
båtldubbarna. Avtalen ändrades senast år 2010. 

Utredning pågår om lokaliseringen av ett område får 
vinterfårvarning/uppställning av båtar. Ett område som kan bli aktuellt får 
detta är ett område i anslutning till småbåtshamnen i Frösundavik 

station får omhändertagande av latrin från fritidsbåtar 
År 2015 införs en lag som fårbjuder att man släpper ut toalettavfall från 
fritidsbåtar. Förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium, alltså i hav, sjöar 
och inre vattendrag. Fråga har ställts från representanter får båtldubbama 
om kommunen kommer att ansvara får tömningsanläggningen. 

Planfråga inom Lillsj ön 
Diskussioner fårs om etableringar i området vid Lillsjön som ev. fåranleder 
en planändring. 

Draget 
Lantmäterifårrättningar pågår inom området får att möjliggöra 
fastighetsförsäljningar och därmed etablerandet av näringsverksamheter. För 
närvarande finns intresse får att en etablering inom området från ett tiotal 
fåretag/motsvarande. 
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Beslut om markanvisning för kvarter 5 inom området för 
Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta Centrum 
(etapp 1) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01 § 111 att uppdra till Plan- och 
utvecklingsavdelningen att inbjuda exploatörer till markanvisningstävling 
inom området for Detaljplan l, Resecentrwn och stationsområdet, Bålsta 
centmm. 

I utvärderingen av anbuden samt i kompletterande möten och forhandlingar 
med Coop Fastigheter AB samt Magnolia Bostad AB har dessa exploatörer 
de mest fordelaktiga forslagen for kv 5 i etapp l. De kriterier som 
utvärderats är pris per ljus BTA, gestaltning och arkitektonisk utformning 
(skisser), hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk), finansiell stabilitet 

Bolagen forntsätts teclma erforderliga avtal mellan sig for att säkerställa 
genomforandet av lev 5 där COOP avser bedriva verksamhet genom 
dagligvaruhandel och Magnolia uppfora bostäder. 
Vid genomforandet skall Magnolia att vara byggherre och garantera 
kvarterets uppforande. COOP avser att forhyra butikslokalen. Detta kommer 
att regleras i kommande exploateringsavtal. 
COOP fårbinder sig att delta i detaljplanearbetet for att på så sätt säkerställa 
sina krav på butikslokalen. 

Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde 2015-03-02 beslutat att 
anvisa mark inom etapp l till Magnolia Bostad AB (kv 2 och 6) samt 
Håbohus AB Ocv 7 och 8) inom samma detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Markanvisningsavtal Bålsta centrum, etapp l Coop-Magnolia 

- Tjänsteskrivelse 2015-03-06. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1715 
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Datum 

2015-03-24 

Kom m unstyreisens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 43 KS 2014/119 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar anvisa marken inom levarter 5 för Detaljplan l, 
Resecentnnn och stationsonuådet, Bålsta centrum, till COOP 
Fastigheter AB och Magnolia Bostad AB. 

2. Styrelsen uppdrar åt KS-ordfcirande samt Kommundirektören att teckna 
markanvisningsavtalet 

1. 
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JUSTERARE 

KSAU § 44 KS 2015/119 

Nytt exploateringsavtal Vi by Äng Etapp E, detaljplan 371 

Sammanfattning 
Exploatören Bålsta Småstadsutveckling AB har forvärvat mark av Håbo 
Marknads AB (HMAB) i området Viby äng, Etapp E. 

Etappen E omfattas av Detaljplan 371 som vann laga laaft 2008-04-23. 
Området är tänkt att bebyggas med ca 30 småhus/radhus. 

Gällande exploateringsavtal for området är tecknat med TB Exploatering 
AB som byggt ut forsta delen av Etapp E. TB Exploatering avser inte 
genomfora markforvärvet for resterande del av etappen och HMAB har sålt 
fastigheten till Bålsta Småstadsutveckling AB. 

Förvaltningen gör bedömningen att gällande exploate1ingsavtal är foråldrat 
och bör ersättas då det nu tecknas med annan part. 

Avtalet är ett traditionellt exploateringsavtal där exploatören bygger ut den 
allmänna infrastukhrren och överlämnar till kommunen utan ersättning, efter 
godkänd slutbesiktning. 

Efter att korormmen övertagit de allmänna anläggningarna i Viby äng 
kommer kommunens driftsbudget att öka. 

l 

Kommunen är huvudman inom Viby äng-området och ansvarar for att 
ansöka och bekosta återstående fastighetsregleringar mellan kommunen och 
HMAB. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, Viby Äng Etapp E, Detaljplan 371 

Tjänsteskrivelse 2015-03-10. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommlmstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att godkäm1a exploateringsavtalet med Bålsta 
Småstadsutveckling AB. 

2. styrelsen beslutar att uppdra åt KS-ordforande samt kommundirektören 
att teckna exploateringsavtalet. 
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Förslag om granskning av planförslaget för detaljplan för del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 7 Väppeby äng 

Sammanfattning 
Komnnmstyrelsen beslutade 2013-10-21 , § 165 om uppdrag for detaljplan 
for del av Väppeby 6:1 med fler. Eftersom beslutet om planuppdrag togs 
efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya Plan- och Bygglagen 
(PBL 2010:900) 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. 
Området är en fortsättning på befintlig bostadsbebyggelsestruktur inom 
Väppeby äng. Planforslaget medger byggrätter fOr såväl flerbostadshus som 
småhus med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs utmed nya gator medan 
fiiare orienterade levarter kan ordnas i områdets mellersta och östra del. 
I områdets västra och södra del hålls bebyggelsen något mer strikt i 
fårhållande till gatan. Hus orienteras fårhållandevis nära gata så att tydliga 
gaturum formas. Bebyggelsen föreslås ha 2-4 våningar. 
I nordöstra delen av planområdet möjliggör planen uppfårande av en 
förskola. 

Utformningen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen får Bå1sta tätort, antagen 14 juni 201 O. Där 
anges att Bålsta skall förtätas . Väppeby äng pekas ut som utbyggnads; 
område får bostäder och service. 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 febmari 2014, genom delegationsbeslut, 
att genomfårande av aktuell detaljplan inte medfår betydande miljöpåverkan 
enligt Miljöbalken 6 kap 11 §. 

Plansamråd 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-18 att sända ut forslaget till detaljplan 
på samråd enl. Plan-och bygglagen. 5 kap. l l § 

Detaljplanen var på samråd under tiden den 28 april till 26 maj 2014. 
Under samrådstiden inkom 26 yttranden varav 23 med synpunkter. De 
synpunkter som inkormnit har behandlats i sarmådsredogörelsen. 

Med anledning av inlcomna yttrande har följande utredningar tagits fram: en 
översiktlig geotelmisk utredning, en trafik- och bullerutredning, och 
dagvattenutredning kompletterad, del 2. Planhandlingarna har kompletterats 
med information från de kompletterande utredningarna. 

Planbeshivningen har genomgått redaktionella ändringar samt 
kompletterats med information om dagvatten recipient for planonu·ådet, 
berörda miljökvalitetsnormer och en bedömning hur exploateringen 
påverkar miljökvalitetsnonner, med beskrivningen av ljudbilden får 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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JUSTERARE 

KSAU § 45 KS 2013/109 

området och berälrnade trafilanängder, uppgifter om antalet bostäder, om 
radonsäkert uppfårande av byggnader. 

Grundkattan har uppdaterats och fårsetts med rutnätspunkter. Redaktionella 
ändringar av plankartan gjordes får att öka läsbarheten och förtydligande av 
bland annat huvudmannaskap. Plankartan har kompletterats med befintliga 
ledningsrätter i mmådet. 

Planförslaget fårslås ställas ut enligt 5 kap § 18 Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 

Beslutsunderlag 

- Plankarta, daterad20 15-03-10 

Planbeskrivning, daterad 2015-03-05 

lllustrationsplan, daterad 2015-03-05 

Sarnrådsredogörelse, daterad 2015-03-10 

Lokalisering forskola, fyra alternativ, daterad 2015-02-23 

Dagvattenutredning PM, Sweco 140221, kompletterad steg, 2015-02-18 
Översiktlig geoteknisk tmdersökning, WSP,2014-08-25 

Trafik- och bullerutredning Väppeby Äng, ÅF, 2015-03-05 
Tjänsteskrivning 2015-03-12. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till detaljplan får 
del av fastigheten Väppeby 6: 1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 
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JUSTERARE 

KSAU § 46 KS 2013/129 

Förslag om försäljning av fastigheten Håbo övergran 6:6, 
Granvallen 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har fått uppdrag från Kommunstyrelsen, 
KS 2013-11-25 § 186, att utreda alternativa nyttjanden av Granvallen. 
I utredningen skulle även en möjlig försäljning utredas. 

Kommlmen har under en tid hyrt ut fastigheten med tillhörande byggnad till 
en privatperson. I samband med uthyrningen har det framkommit att 
byggnaden är i behov av renoveting. 
Fastighetsenheten har infonnerat om att inga medel kommer att priotiteras 
for renoveringen av byggnaden. 
Fastigheten bedöms även som oinh·essant för kommunal verksamhet. 

Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer att den aktuella fastigheten inte 
är föremål för att planläggas i dagsläget. 

Med anledning av ovanstående föreslår Plan- och utvecklingsavdelningen 
att fastigheten med tillhörande byggnad ska säljas genom en extem mäklare. 
Fastigheten ska säljas i befintligt skick och en ny extern vfu·dering ska göras. 

Beslutsunderlag 

Karia över fastigheten Håbo Övergran 6:6 

Kommunstyrelsens beslut, 2013-11-25 § 186 

Tjänsteskrivelse 2015-03-04. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) redovisar följande yrkanden: 
Förstahandsyrkande: Åtenemiss för kompletteting enligt tidigare beslut KS 
§ 186, 2013-11 -25 
Andrahandsyrkande: Ingen försäljning genomförs . 
Tredjehandsyrkande om förslag till beslut om försäljning beslutas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott: Att tidigare remissyttrande 20 l 0-09-1 O 
beaktas och att köpeskillingen skall godkännas av kommunstyrelsen före 
kontralctsslaivning. 

Agneta Hägglund (S) instämmer i Fröjds (Båp) delyrkande om återremiss. 

Propositionsordning 
Efter debatt föreslår ordföranden att forst pröva om ärendet ska avgöras idag 
eller ätenemitteras enligt Fröjds (Båp) och Hägglunds (S) yrkande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING 
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Utskottet godkänner hanteringen. Därefter prövas om ärendet ska avgöras 
idag eller åtenemitteras och ordföranden finner att ärendet ska 
återremitteras enligt Fröjds (Båp) och Hägghmds (S) yrkande. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet beslutar åtenemittera ärendet för komplettering enligt tidigare 
kommunstyrelsebeslut § 186, 2013-11-25. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
Fastighetsenheten 

""~"'"" l tl1 l 
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Datum 

2015-03-24 

KS 2015/98 

Förslag till bredbandsstrategi för Håbo kommun 

Sammanfattning 
I oktober 2011 presenterade regeringen en digital agenda får Sverige- IT i 
människans tjänst. I december 2013 presenterades en digital agenda Uppsala 
med syftet att vara ett avstamp till att Uppsala län blir Europas mest 
attraktiva kunslcapsregion. Den nationella och regionala rapporten har en 
gemensam målbil d, att 90 % av befallaringen ska ha tillgång till l 00 Mbit/s 
till år 2020. 

Förslaget till bredbandsstrategi är Håbo kommuns sätt att möta de nationella 
och regionala målen i utvecldingen av bredband och ta sitt ansvar får den 
samhällsutveclding kommunen står inför och därmed bidra till att bli en 
hållbar tillväxtkommun. strategin grundar sig även i kommunens 
övergripande mål och vision. strategin visar hur arbetet med bredband ska 
fårdelas mellan kommunens förvaltningar. Bredbandsstrategin ersätter IT
infrastrulcturprogrammet, KS hidnr. 2003.1299. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bredbandsstrategi får Håbo kommun, KS hidnr. 2015.1248 
- Tjänsteskrivelse 2015-03-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att remittera fårslaget till samtliga nämnder for 
yttrande. 

2. Styrelsen beslutar att fastställa remisstiden till och med den 15 juni 
2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2015.1799 
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JUSTERARE 

KSAU § 48 KS 2014/159 

Samrådsyttrande på förslag till förvaltningsplan, förslag till 
miljökvalitetsnormer, förslag till åtgärdsprogram samt 
miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns vattendistrikt 
2015-2021 

Bakgrund 
Vattenförvaltningen får Norra Östersjön har tagit fram fårslag till 
fårvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (Milli) samt åtgärdsprogram med 
tillhörande miljökvalitetsbeskrivning får förvaltningscykeln 2015-2021. 
Samråd får handlingama pågår och Håbo kommun ges tillfälle att yttra sig 
om dessa. Yttrandet ska vara vattenmyndigheten tillhanda senast den 30 
april2015. 

Kommunen blir framfårallt berörd av vattenmyndighetens verksamhet och 
det framtagna samrådsmaterialet genom de åtgärder som riktas tilllandets 
kommuner och som presenteras i fårslag till åtgärdsprogram. Åtgärderna 
riktar sig i huvudsak till kommunens verksamheter kopplat till milj ö tillsyn, 
V A samt planering av framtida mark. Håbo kommuns synpunkter har därfår 
samordnats av miljö- och byggfårvaltningen, VA-enheten samt plan- och 
utvecldingsa vdelningen. 

Arbetet för en god vattenstatus 
EU:s ramdirektiv får vatten infårlivades i svensk lagstiftning 2004 genom 
fårordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattemniljön. Sverige 
delades då in i fem vattendishilct där Håbo kommun tillhör Norra Östersjöns 
vattendistlikt. I vmje vattendistrikt bildades en vattenfårvaltning vars 
övergripande mål är att uppnå en god vattenstatus i distriktets vatten. 

Vattenfårvaltningens arbete sker i sexårscykler. Nuvarande 
förvaltningscykel påbötjades 2015 och avslutas 2021. Under va1je 
förvaltningscykel tar vattenmyndigheten fram en förvaltningsplan som 
beskriver genomfött samt kommande arbete, miljökvalitetsummer som 
anger vilken status distrilctets vattenfårekomster ska uppnå vid slutet av 
förvaltningscykeln samt åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning som anger vilka åtgärder som laävs får att 
uppnå Milli. Nytt får denna förvaltningscykel är att åtgärdsprogram på 
delområdesnivå har tagits fram varav två är aktuella får Håbo kommun. 

Syftet med vattenförvaltningens arbete är att varje ytvattenförekomst ska 
uppnå god ekologisk samt kemisk status och att varje grundvattenfårekomst 
ska uppnå god kvantitativ samt kemisk status. Norra Östeljöns vattendistrilct 
är det mest tätbefolkade vattendistriktet i landet och övergödning är det mest 
prioriterade miljöproblemet. Av Håbo kommuns nio ytvattenförekomster 
uppnår endast en god ekologisk status. Ä ven gällande kmmnunens 
vattenförekomster är övergödning det huvudsaldiga miljöproblemet som 
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hindrar förekomsterna att uppnå god status. Den samhällsekonomiska nyttan 
med en god vattenstatus är ovärderlig. Mälaren utgör dricksvattentäkt får 
drygt två miljoner människor och är en av många faktorer som bidrar till 
den stora betydelsen som en fårbättrad vattenstatus har. 

Håbo kommuns synpunkter i korthet 
Generellt ställer sig Håbo kommun positiva till vattenförvaltningens arbete 
och det framtagna samrådsmaterialet Handlingarna bidrar till att 
uppmärksamma arbetet får att uppnå en fårbättrad vattenstatus. Håbo 
kommun välkomnar åtgärder som innebär en ökad vägledning och fårstärkt 
hmskapsnivå. Materialet är dock mycket omfattande och upplevs ibland 
svårläst och svårhanterligt. 

Många av åtgärderna riktade till komrntmerna hänger samman med åtgärder 
hos andra myndigheter. Håbo kommun framhåller vikten av att arbetet hos 
övriga myndigheter prioriteras, då deras åtgärder i många fall är avgörande 
får att kommunen ska kunna genomfåra sina åtgärder. Det är svårt att yttra 
sig om vissa av åtgärderna då fårutsättningama får dessa fastläggs först när 
andra myndigheter genomfått sina åtgärder. 

Gällande åtgärderna riktade till komrutmens miljötillsyn framhåller Håbo 
kommun att det redan i dagsläget bedlivs omfattande tillsyn. Då redan 

"· vidtagna åtgärder inte är tillräcldiga får att MKN ska uppnås är det viktigt 
att vattenförvaltningen fokuserar på vilka ytterliga åtgärder som krävs får att 
ldara MI<N. Om åtgärdsprogrammet ska leda till fårändting inom 
tillsynsarbetet framhåller Hå bo kommun att mer styrmedel och vägledning 
från andra myndigheter krävs. 

Håbo kommun ser positivt på att det tagits fram lokala åtgärdsprogram och 
ser gärna en ökad samverkan inom regionerna. Det är dock otydligt om de 
lokala programmen ska ses som ett komplement till det övergripande 
programmet eller om de specificerar vilka av åtgärderna som är aktuella på 
delområdesnivå. Vissa åtgärder återfinns endast i ett av kommunens två 
lokala åtgärdsprogram. Håbo kommun ser gärna att urvalet av åtgärder som 
presenteras på delområdesnivå motiveras tydligare. 

Beslutsunderlag 

Meddelande om samråd inom vattenfårvaltningen, daterat 2014-11-03 
(se länk till vattenmyndighetens hemsida i dokmnentet får tillgång till 
samrådsmaterialet) 

Tjänsteskrivelse 2015-03-05 

Förslag till yttrande 2015-03-05, ks hidnr 2015.820. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1801 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS 2014/159 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att yttra sig enligt bilaga med hidnr 2015.820. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.~l l Oj l 
Nr 2015.1801 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 49 KS 2015/78 

Håbo kommun årsredovisning 2014 samt ombudgateringar av 
pågående investeringsprojekt från år 2014 till 2015 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredo visning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen får årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning for år 2014, samt forslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2015. 

Årets resultat för hela kommunkoncernen var 27,4 mh. A v koncernens 
resultat fick kommunen, exklusive bolagen, ett resultat på 16,9 mkr, vilket 
var cirka 2,2 mla sämre än budget. Nämnderna redovisar tillsammans ett 
underskott om 2,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott 4,7 mkr, 
skolnämndens ca 3,0 mkr, avfallsverket ett underskott om ca 1,0 mla och 
överfårmyndarnämnden ett underskott om 243 tla. Övriga nämnder 
lämnade ett överskott om 6,3 mkr. När det gäller komrmmens mål uppfyllde 
nämnderna 19 av totalt 25 mål, det vill säga cirka 68 procent av målen. 

Bolagen och Kommunalfårbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
redovisar ett sammantaget resultat på l 0,5 mla, varav Håbohus AB ca 9,5 
mkr, Håbo Markandsbolag ca 1,2 mla och räddningsljänsten -0,2 mkr. 

Förbrulrningen av investeringsanslag får skattefmansierade verksamheter 
uppgår till 78,2 mkr mot budgeterade ca 81,1 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 2,9 mkr, varav pågående investeringsprojekt på 2,4 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2015. 

' 
Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 11,8 mkr, utfallet blev ca 8,3 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 6,3 mkr, varav pågående investeringsprojekt på ca 3,8 mla· begärs 
ombudgeteras till år 2015. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2014 
Nänmds protokoll 
Tjänsteshivelse 2015-03-02. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 49 KS 2015/78 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar godkänna årsredovisning for år 2014, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen for år 2014 till 
kommunens revisorer. 

3. styrelsen överlämnar foljande forslag till fulhnäktige, for 
ställningstagande och beslut i samband med fullmäktiges behandling av 
årsredovisning for år 2014 

• Fulhnäktige godkätmer ombudgeteting på 3 776 tkr av pågående 
investeringar till år 2015, enligt foljande: 

Kommunstyrelsen l 80 l tlcr 
Socialnämnd 200 tlcr 
Kommunstyrelsen tekniska avdelning 389 tlcr 
Avfallshantering 3 3 5 tla 
Vattenverket l 051 tla 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS2015/117 

Arsredovisning 2014- BRF Väppeby 2 i likvidation 

Sammanfattning 
Håbo kommun har varit andelsägare i Bostadsrättsföreningen Väppeby 2 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där kommunen bedriver 
särskilt boende inom äldreomsorg. 

Kommunstyrelsen fattade beslut, år 2014 

• att forvärva samtliga andelar från Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsföreningen 

• att likvidera foreningen och försälja fastigheten till Håbohus AB. 

Kommunen har förvärvat samtliga andelar i bostadsrättsföreningen. Därefter 
beslutade bostadsrättsföreningen på en extra foreningsstämma 2014-11-12 
att BrfVäppeby 2 skall likvideras. Fastigheten har sålts till Håbohus AB, 
slutlikviden är reglerad så att tillgångar och skulder är kvittade och samtliga 
lån lösta. Detta innebär att resultatet från försäljningen bokföringsmässigt är 
Olu. 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. Ett blockförhy:mingsavtal har tecknats mella"Q. 
.Håbohus AB och kommunen. 

Likvidationen av föreningen är anmäld hos bolagsverket och kommer att 
slutföras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall föreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavräkning kommer att redovisas till kommun
styrelsen efter likvidationen av föreningen. 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 949,5 tla. Föreningens eget kapital uppgår per 
31/12 2014 till ca 1,3 rnla. 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
föreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer 

Årsredovisningen får år 2014 har granskats av PWC,

Beslutsunderlag 

Årsredovisning- BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014-31/12 2014, 
Org.nr 769609-8982 

Tjänsteskrivelse 2015-03-09. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1 807 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU §50 KS 2015/117 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner redovisningen 

2. Styrelsen beslutar att likvidavräkningen får BRF Väppeby ska redovisas 
till styrelsen efter det att bolagsverket meddelat likvidatom att 
fåreningen är likviderad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU §51 KS 2015/118 

Arsredovisning 2014 BRF Väppeby i likvidation 

Sammanfattning 
Håbo kommun har varit andelsägare i Bostadsrättsföreningen Väppeby 
tillsammans med Byggnads och Riksbyggen, där korrummen bedriver LSS
verksamhet. 

Korrnnunstyrelsen fattade beslut, år 2014 

• att förvärva samtliga andelar :fi:ån Riksbyggen och Byggnads i 
bostadsrättsföreningen 

• att likvidera föreningen och försälja fastigheten till Håbohus AB. 

Kommunen har förvärvat samtliga andelar i Bostadsrättsföreningen. 
Därefter beslutade bostadsrättsföreningen på en extra föreningsstämrna 
2014-11-12 att BrfVäppeby l skall likvideras. Fastigheten har sålts till 
Håbohus AB 2014-12-29, slutlikviden är reglerad så att tillgångar och 
skulder är kvittade och samtliga lån lösta. Detta innebär att resultatet från 
försäljningen bokföringsmässigt är O kr. 

Vård och omsorgsnämnden kommer även fortsättningsvis att bedriva 
verksamheten i fastigheten. ;Ett blockförhyrningsavtal har teclmats mellan 
Håbohus AB och kommunen. 

Likvidationen av föreningen är anmäld hos bolagsverket och kommer att 
slutföras under 2015. Efter det att anmälningstiden enligt kallelsen på 
okända borgenärer gått ut och alla skulder blivit betalda skall föreningens 
tillgångar skiftas. Likvidavräkning kommer att redovisas till kommun
styrelsen efter likvidationen-av föreningen. 

Ekonomi 
Årets resultat uppgår till 18,4 tla. Föreningens eget kapital uppgår per 31/12 
2014 till ca 371 tlcr. 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till 
foreningens årsredovisning och efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande bokslutskommentarer 

Arsredovisningen för år 2014 har granskats av PWC,

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU §51 KS 2015/118 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning- BRF Väppeby i likvidation 1/1 2014-31/12 2014, 
Org.m 769609-8982 
Tjänsteskrivelse 2015-03-09. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen godkänner redovisningen 

2. Styrelsen beslutar att likvidavrälmingen får BRF Väppeby ska redovisas 
till styrelsen efter det att bolagsverket meddelat likvidatom att 
fåreningen är likviderad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS2015/115 

Beslut om godkännande av årsredovisning för 2014 -stiftelsen 
Socialsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22. förvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Återstoden av 
avkastningen används enligt biståndsnämndens förslag. Avkastningen som 
inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år. Disponibel 
avkastning skall användas till för att lämna stöd till behövande i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Stiftelsen Socialsamfond, år 2014 

- Tjänsteslcrivelse 2015-03-09. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l . styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1810 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU §53 KS 2015/114 

Förslag om godkännande av årsredovisningen för 2014-
stiftelsen skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 fårvaltas stiftelsen av Håbo kommun. Minst 
l O % av stiftelsens avkastning ska årligen läggas till kapitalet. Resterande 
del av avkastningen disponeras enligt skolnämndens förslag. Utdelning skall 
användas till fårmån får elever i kommunens grundskola, gymnasieskola 
eller skolväsende fåreträdesvis får: 

• belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt 
ämne, god kamratanda eller berömvärd flit. 

• belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, 

• stipendium får fortsatt utbildning, hjälp åt elev får studier eller får 
studieresa inom- eller utomlands, 

• studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksamhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller annat får eleverna gemensamt ändamål. 

Komnnmstyrelsen handhar fondens fårvaltning. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning får stiftelsen skolsamfond, år 2014 
- Tjänsteskrivelse 2015-03-09. 

Arbetsutskottets förslag mi kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen får stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS 2015/121 

Förslag till ny taxa för fotvård från 2015-05-18 

SammanfaUn i ng 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår 2015-03-03, § 25, en höjning av taxan 
för fotvård. Av nämndens prorokollsutdrag framgår följande: Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens intäkter ska öka 
med 50 000 kronor per år. Detta for att möjliggöra besparingar for att 
finansiera höjd ersättning till hemtjänstutforarna. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa for fotvård är 360 laonor per behandling. Taxan forslås 
höjas med 40 laonor till400 kronor. Den senaste höjningen gjordes år 2013, 
från 320 kronor till360 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige§ 5. 

2014-02-24 § 113 beslutade fullmäktige att infora ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling till 200 kronor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår ofOrändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 leronor är en rimlig höjn1ng och en nödvändig åtgärd for 
att öka fotvårdens intäkter. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015.1 04 

Beslut, konummfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013.825 
- Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

Nämndens beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden foreslår kommilllstyrelsen att foreslå 
kommunfullmäktige att ny taxa fcir fotvård ska vara 400 kronor per 
behandling. 

2. Vård- och omsorgsnämnden foreslår kommilllstyrelsen att foreslå 
kommilllfullmäktige att nya taxan ska bölja gälla från och med 
2015-05-18 och tills vidare 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till 
beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1812 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS 2015/122 

Förslag om revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel -
mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår samt ny avgift för 
rollatar och eldriven rullstol 

Sammanfattning 
Av protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden2015-03-03, § 24, 
fi·amgår följande: I riktlinjer får individuella hjälpmedel finns anpassad 
mobiltelefonbaserad plattfonn som forskrivningsbru· produkt får den som 
har kognitiv nedsätt-ning samt en fast engångsavgift för andra rollater och 
en avgiftshyra per månad for elrullstol. 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobila plattfonnar (smartphones) är en produkt som de flesta människor 
har. Det finns många funktioner i de flesta smartphones på marknaden som 
kan ge stöd for minne, planering och struktur for den som har en nedsatt 
kognitiv formåga. 

Inom ramen får individuella hjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit fårskrivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 
applikationer eller så ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsaknad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel forskrivas, får att 
kompensera får den kognitiva nedsättl;lingen. En mobil plattform (smart
phones) bör därmed inte längre klassas som ett hjälpmedel. 

Avgifter för rollator och elrullstol 
Ändring av avgifter fOr rollater och elrullstol som fårenldar hantering och 
gör att hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
honor i ett engångsbelopp fOr den som får en andra rollator forskriven. Den 
tårsta rollatom är avgiftsfri. För elrullstol är avgiften 80 kronor per månad. 

Ny avgift får den andra rollatom fareslås istället vara 50 kronor per månad. 
Ny avgift får elrullstol fOreslås vara l 00 leronor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den tekniska utveckling som pågår innebär att det idag finns produkter på 
marimaden som kan kompensera för många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Samma typ av månadsvis debitering får rollator och elrullstol förenidar 
hanteringen och ft·ämjar att hjälpmedel återlämnas när behovet upphör. 

Nämndens beslutsunderlag 

- Tjänsteslcrivelse, daterad 2015-02-02, nr VON m 2015.61. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.181 3 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU §55 KS 2015/122 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inom riktlinjen får de indivi
duella hjälpmedelen inte längre erbjuda mobiltelefonbaserad plattform 
som fårskrivningsbart hjälpmedel. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får rollater nummer två (2) 
till 50 kronor per månad, att bö1ja gälla från och med 2015-05-18 och 
tillsvidare. 

3. Vård och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyreslen att 
föreslå kommunfullmäktige att ändra avgift får eh·ullstol till l 00 laonor 
per månad, att bölja gälla från och med 2015-05-1 8 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
- Värd- och omsorgsnämndens beslut 2015-03-03, § 24. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
fårslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

d l ~ l 
Nr 2015.1813 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-24 

KS 2015/86 

Prövning av den verksamhets som bedrivs av Håbo kommuns 
helägda bolag 

Sammanfattning 

Från och med den l j anuari 2013 ska kommunstyrelsen för va-rje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits 
under föregående kalenderår varit fårenligt med det kommunala ändamålet 
och inom ramen får de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

De kommunala befogenheterna ska utgöra ram får bolagens verksamhet och 
det innebär kommunalrättsliga principer som exempelvis 
lokaliseringsp1incipen, sj älvkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och 
förbudet mot spekulativ verksamhet ska efterlevas: Med det komnmnala 
ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsens förvaltning har gått igenom den verksamhet som 
bedrivits i komnumens hel- och delägda bolag. Förvaltningen har granskat 
styrelseprotokoll, ägardirektiv och bolagsordning för samtliga bolag. Utöver 
detta så har förvaltningen även genomfört granskningen utifrån kommunens 
företagspolicy. 

Samtliga bolagsordningar är uppdaterade och innehåller både 
verksamhetföremål det vill säga vad bolaget ska ägna sig åt och ändamålet, 
eller syftet, med bolagets verksamhet. 

Bolagen ska enligt antagen företagspolicy i tillämpliga delar bundna av de 
policys som kommunfullmäktige fastställer får den kommunala 
verksamheten. Företagen ska även efterstäva öppenhet och transparens i 
verksamheten för att möjliggöra största mö j liga insyn för medborgama och 
följa kommunens arkivreglemente. 

Mot bakgrund av detta så har förvaltning begärt att få ta del av samtliga 
handlingar tillhörande vissa beslutsärenden som hanterats av styrelsen de 
senaste två åren. Utöver det så begärde även förvaltningen att få ta del av 
bolagens arkivbeslaivning, arkivförteckning och dolrumenthanteringsplaner. 

Förvaltningen har även begärt att få ta del av bolagens samtliga 
upphandlingar tmder 2014 överstigande 500 000 kr i kontraktsvärde. 

Håbo Marknads AB 
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Håbo Madmads AB inkom med samtliga uppgifter. Förvaltningen kan 
konstatera att såväl arkivförteclming som dokumenthanteringsplan finns 
upprättade. Dessa är dock inte fastslagna av styrelsen. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att bolaget har hanterat begäran 
inom god tid, och att administrativa rutiner fmns upprättade. Förvaltningen 
anser dock att de efterfrågade styrdokumenten bör antas av bolagets 
styrelse. 

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Hå bo Marimads AB 
har genomfört en förenldad upphandling avseende 
"Sommarlovsföretagande" för ungdomar. I denna upphandling fick bolaget 
upphandlingsstöd från förvaltningens upphandlingsenhet I ÖVligt har 
bolaget inte genomfört några upphandlingar där värde för kontraktet 
överstigit 500 000 kronor. 

Håbohus AB 
Håbohus AB inkom med samtliga uppgifter. Kommunstyrelsen förvaltning 
konstaterar dock att arkivbeskrivning, arkivfö1teclming och 
dokumenthanteringsplan inte finns upprättade vilket inte är förenligt med 
Håbo kommuns företagspolicy eller ägardirektiv. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar i övrigt att bolaget har hanterat 
begäran inom god tid, och att övriga administrativa rutiner finns upprättade. 

Avseende upphandling kan förvaltningen konstatera att Håbohus AB har 
genomfört en upphandling avseende nyproduktion av glastomten. 
Upphandlingen avseende glastomten avbröts först då inget anbud uppfyllde 
laaven. Efter visst komplette1ing så slutfördes upphandlingen. Båda 
upphandlingsförsöken genomfördes som öppet förfarande med foregå~nde 
annonse1mg. 

Håbohus AB har uppmärksammat att behov har funnits att upphandla 
golvvård som har uppgått till högre värde än tillåten 
direktupphandlings gräns. Upphandling pågår inom detta område (mmons 
ligger ute) . I övrigt genomfördes inga upphandlingar tmder 2014 som 
överstiget gränsvärdet 500 000 kronor 

Sammantagen bedömning 
Förvaltningen anser att båda bolagen bör tillse att arkivforteckning och 
dokumenthanteringsplan upprättas och antas så snart som möjlig. 

Förvaltningen anser även att kommlmfullmäktige bör ge 
lekmannm·evisorema i särskilt uppdrag att göra de kontroller som hävs för 
att lekmannarevisorema ska kunna uttala sig om bolagen uppfyllt det 
fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten varit inom de 
kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen skulle då kunna använda 
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uttalandet som ett underlag i sitt utövande av uppsiktsplikten över bolagen. 
Ett sådant forvarande har rekommenderats av SKL. 

Sammantaget gör kommunstyrelsens fårvattning bedömningen att den 
verksamhet som de bedrivits av kommunens bolag under det foregående 
kalenderåret har varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utfarts inom ramen för de kommunala befogenhetema. 

Beslutsunderlag 

Begäran h.id. 2015.1024 

Begäran h.id. 2015.1026 

Handlingh.id. 2015.1028 

Handling h.id. 2015 .l 03 6 

Handling h.id 2015.1038 
T j änsteslai velse h .id. 20 15 .l 02 7 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att de verksamheter som bedrivits under kalenderåret 
2014 inom Håbohus AB och Håbo Marknads AB har varit forenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet for respektive bolag och utfarts 
inom ramen for de kommunala befogenheterna. 
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Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 

Sammanfattning 
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 
SRVFS (2003: 10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
att kommunen är skyldig att: 

- Sälcerställa att det finns säkerhetsutrustning får släckning av brand, får 
livräddning eller annan olyckshändelse 

Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 
byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av 
säkerhetsutrustning 

Att upprätta en slaiftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver laaven i ovanstående lag ska korrummen som arbetsgivare 
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning 
med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 
brandskyddsfrågorna har kommunövergripande riktlinjer och 
brandskyddsregler tagits .fram. 

) 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer får systematiskt brandskyddsarbete, daterade 2015-03-06 

- Kommunövergripande brandskyddsregler, daterade 2015-03-06 

Tjänsteskrivelse 2015-03-09. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige antar riktlinjer får systematiskt brandskyddsarbete med 
tillhörande brandskyddsregler. 
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