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KSAU § 1 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

Ordföranden fareslår att utsänd ärendelista till dagens sammanträde 
kompletteras med foljande ärenden: 

Ersättningar får funktionärer som medverkar vid de två valen under år 2014. 
Förslag till tidsplan för budgetarbetet 2015 
Deltaganc:,:_: i Distinget 2014. 

Beslutsunderlag 

- UtsäJ.1d kallelse/äJ.·endelista till dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet godkänner utsäJ.1d och kompletterad äJ.·endelisLa till dagens 
srum11anträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING l~r 2014.140 



L: _tum 

2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 2 KS 2014/10 

Informationer 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar följande: 

Fördelningen mellan landstinget och länets kommuner av avgiften för 
deltagande i Regionförbundet Uppsala län har utretts. Utredningens förslag 
limebär att avgiften delas så att 50% mot för närvarande 65% faller på 
landstiget och att 50% mot för närvarande 35 %, fördelas, efter respektive 
folkmängd på länets kommuner. Konununstyrelse'.lS ordförande kommer att 
föreslå att förslaget ska t:Sranskas av kommunernas ekonomichefer, bland 
annat utifrån att vissa kostnader har överförts från landstii1get till 
kommunerna. För Håbo kommuns del beräknas den föreslagna förändringen 
av avgiften till Regionförbundet i1111ebära en ökad kostnad på ca 300 000 kr 
per år. 

Kommundirektören redovisar följande: 

Under perioden 2014-2015 ska kommunens webbplats uppgraderas och 
kompletteras bland annat för bättre tillgänglighet och utökat antal e-tjänster. 
Projektet är relativt omfattande. Projektet kommer att återkommande 
avrappmieras till utskottet och kommunstyrelsen. 

Vissa av de ·förändriilgar av kommunallagen ::;o1n gäll~r från och med 
2013-01-01, medför att kommunstyrelsens har en förstärkt uppsiktsplikt 
över kommunens bolag. Detta tillsal11.mans med regler om fö1iydligande av 
den kommunala kompetensen i respektive bolagsordning, syftar till att 
stärka kontrollen över bolagen. I samband med kornmande årsredovisning 
kommer bolagens verksamheter, samverkan med ägaren samt bolagens 
ekonomi att granskas. 

Ekonomichefen redovisar följande: 

En preliminär tidsplan för arbetet med budget för år 2015, redovisas. Smärre 
justeringar noteras. 
Pågående arbete med bokslutet för år 2013, kommenteras. 

Utvecklii1gschefen redovisar följande: 

Kmmnunfullmäktiges beslut 2013-12-16, § 100, gällande detaljplan för 
Logistik Bålsta är överklagad till Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet noterar infonnationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 2 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet noterar informationen. 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/10 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 3 KS 2014/8 

Uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Sammanfattning 
Kmmnunfullmäktige beslutade 20 l 0-06-14, § 57, att justera kmmnunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokaler i kmm11U11.husets bottenplan bmi. 

Det har nu inkmmnit förfrågan från bland ru.mat handikapp- och 
pensionärsföreningama i konnnm1en om att återinföra möjligheten för 
föreningar att hyra lokalema i botten plan på kvällar och helger. 

Konnnunstyrelsens förvaltning anser att det av verksamhets- och 
säkerhetsskäl inte är optimalt med uthyrning av dessa lokaler som utöver att 
vara konferenslokaler även är kmmnm1ens krisledningscentraL Lokalerna 
har dessutom tillförts avancerad informations- och kommunikationsteknik, 
delvis med statliga medel. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör dock bedö1mlingen att genom att vidta 
en rad säkerhetsåtgärder, och under fömtsättning att uthy1ningen sker utifi.·ån 
ett tydligt regel verk, så ~r uthynung av lokalema möjlig. 

Innan en uthynung av lokalemakan åtempptas måste dock ett antal frågor 
beaktas och hanteras, bland annat: 

a Tidsbegränsningen för lokalbokningen 

a Begräns11ing av tillgängligheten till konmmnhusets övriga lokaler 

o Hanteringen av Cafe Håbo 

Q säkerställa att obehöriga inte konnner åt kommunens datanätverk 
via uppkopplingsmöjligheterna i möteslokalerna 

o Säkerställa fastlåsningsmöjligheter för den tebuska utrust11ingen i 
möteslokalerna 

o Översyn och eventuella åtgärder av skalskyddet i kommunens 
reception och kontaktcenter 

G Översyn av regelverk och taxa föruthynung så att de även 
inkluderar konmmnhusets möteslokaler 

o Hur eventuella kostnader för ovanstående ska hanteras 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS "014/8 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kmmnunstyrelsen beslutar 
att uppdra till förvaltningen att tillnästkommande sammanträde utreda 
möjlighetema till att återinföra uthyrning av kmmnunhusets lokaler till 
föreningar på kvällar och helger. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse hid.nr 2013.77. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att till nästkommande 
sammanträde utreda möjlighetema till att återinföra uthyming av 
kommunhusets lokaler till föreningar på kvällar och helger. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.142 
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KSAU § 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/9 

Ärenden $Om överförs från milj öa och tekniknämnden till~ 
kommunstyrelsen som foljd av omorganisation 

Sammanfattning . . . . . . . 
Då delar av Miljö- och teknikförvaltningen från årsskiftet 2013/14 
omorganiserats och övergar till kommunstyrelseförvaltningert, föreslås även 
att ett antal ärenden överförs från Miljö- och tekniknärnnden till 
Kommunstyrelsen~ . 

Ärendena förslås att antingen fortsätta som separata ärenden Urider 2014, 
ingå i andra pågående planärenden eller som vilande uppdrag. 

Handlingsplan fossilbränslefri kommun 2030 . 
MTN 110406 § 46, Dnr 2010/111 

"Uppdra till förvaltningen att utreda möjligiletema för Håbo kommim att bli 
en fossilbränsleiii kommun till2030 samt Uppdra tillförvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att tå fram en handlingsplan som redovisas under 
en hearing vid miljöveckan2012." · 

Kommentar: 
Håbo kommun har redan fattat ett inriktningsbeslut att bli fossilbränsleiii . 
kormnun 2050. Beslut om att ytterligare sänka tidsnivån för niålet bör . 
avvakta antagande av vision 2030. 

Förslag: . . 
Uppdraget vilar i väntan på antagande av dels miljöstrategi och dels vision 
2030. . . 

Miljöstrategi (tidigare. miljöplanlmiljöpolicy) för Håbo kommun 
MTN 110406 § 45, Dnr 2010fi11 

"Uppdra till förvaltningen att ta fram en miljöplan/program för Håbo 
kommun under mandatpelioden 2011-2014. Uppdra till förvaltningen att 
tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med miljöplan/program får Håbo 
kommun." 

Ko minen tar: 
Arbetetniedatt ta fram e~1 miljÖstrategi pågår. 

Förslag: 
Uppdraget fortsätter under.2014 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 
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KSAU § 4 

Naturreservat Bålstaåsen 
MTN 110406 § 44, Dnr 2010/111 

3AMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/9 

"Uppdra till förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna får att bevara 
Bålstaåsen som naruneservat under mandatperioden 2011-2014." 

Kommentar: 
Uppdraget ska samordnas och hanteras som del i arbetsprocessen med att ta 
fram ett planprogram får Bålstaåsen och grustaget. (Ks 2013-02-04, ~ 24 
samt MTN 2013-03-18, § 30) Det behöver dänned inte vara ett enskL 
uppdrag. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras som del av den ordinarie pla11processen. 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner 
MTN 110406 § 42, Dnr 2'110/111 

"Uppdra till förvaltningen att uppfylla de 4 systemvillkoren snarast och 
ansökall om medlemskap i Sveriges Ekokmmnuner och därn1ed bifalla Fred 
Rydbergs (KD) motion på sarm11a tema:'' 

Kommentar: 
Håbo kmmnmlallsökte enligt fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 84, om 
rätten att under ett års tid deltaga på föreningen Sveriges Ekokonmmners 
möten som observatör. Ingen ytterligare ansökall har gjmts efter att 
observatörstiden löpte ut. Ett permallent medlemskap i föreningen 
förutsätter att den allsökande kommunens fullmäktige alltagit ett progxar11 
med det uthålliga Salllhället som.ett övergripallde mål för sina verksal11heter. 
Något sådallt progralll har inte Håbo kommun i dagsläget, även om arbetet 
med att ta fi·am en miljöstrategi pågår. 

Kommunstyrelsen förvaltning allser därför att frågal1 om medlemskap i 
förningen Sveriges ekokommuner kall hallteras först efter att fullmäktige har 
antagit en konmmnövergripallde miljöstrategi. Därför bör uppdraget 
avskrivas. 

Förslag: 
Uppdraget vilar· i väntar1 på antagande av miljöstrategi. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSP' § 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/9 

Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd 
. mark inom Bålsta tätort MTN 110406§ 39, Dnr 2011/14 

"Medborgarförslag om inrättande av två naturreservat på kommunägd mark 
inom Bålsta tätmi. Uppdra till förvaltningen att utreda fårutsättningarna för 
namneservat eller andra skyddsformer får Lillsjön och Båtsbacken." 

Kommentar: 
Kommunstyrelsemdntvaltning gör bedömningen att inrättandet av 
natunescrvat inom de båda mmådena kan hanteras som del av den ordinarie 
planprocessen. Det behöver således inte vara ett separat uppdrag till 
förvaltningen. 

Förslag: 
Uppdragen hanteras som del av den ordinarie planprocessen. 

Kommunal vatten- och avloppsvattenplan 
MTN 130506 § 54, Dnr 2013/39 

"Uppdra till förvaltningen att i samarbete med plan- och 
utvecklingsavdelningen samt Håtm-Marknads AB ta fram en kommunal 
vatten- och avloppsvattenplan" 

Kommentar: 
Uppdraget är strategiskt viktigt och bör samspela och samordnas med den 
kommunala översiktsplaneringen. 

Förslag: 
Uppdraget falisätter under 2014 

Underlag till cykelplan (cykelpolicy/cykelstrategi) för Håbo kommun 
MTN 111005 § 98, Dnr 2012/54 

"Undersöka möjlighetema att ta fram underlag till Cykelpolicy/Cykelplan. 
Cykelstrategi för antagande i KS/KF. Detta för att öka cyklandet i 
kmmnunen och bidra till en levande, trygg, säker och attraktiv utemiljö i 
Håbo och öka Håbo kommuns varumärke! I samband med fran1tagandet av 
strategin, tas också fram kmia över cykel- och gångvägm· i kommunen." 

Kommentar: 
Uppdraget bör samspela och samordnas med kommunens övergripande 
trafikplanering och ingå i framtagandet av en ny infrastrukturplanlÖP. 

Förslag: 
Uppdraget hanteras i samband med kommunens övergripande 
trafikplm1ering och framtagandet av en ny infi·astrukturplm11ÖP 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 4 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse hid.nr 2014.53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/9 

- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-12-09, § 116. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

.i. ::.onununstyrelsens bes l ut 

l. Styrelsen beslutar att öve1ia ovanstående ärenden från miljö- och 
tekniknänmden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.145 
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KSAU § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2012/102 

Förtydligande av utredningsuppdrag om "Möjligheternas hus" 

Kemniuri.styrelsens förvaltning hai fått i uppdrag att-utreda möjligheten att 
uppfåra ett "Möjlighetemas hus". Utredningen kring detta har pågått under 
2011 och 2012. Det har under utredningstiden framgått att viss otydlighet 
föreligger i vad ett "Möjlighetemas hus" ska vara och innehålla. Styrelsen 
uppdrog den 4 februari 2013 till förvaltningen att genomföra en medbor
gardialog får att tydliggöra vilket eller vilka behov allmänheten har av ett 
"Möjlighetemas l1 '1.s" i Bålsta. 

En medborgardialog om "Möjlighetemas hus" har genomfö1is i Bålsta 
centrum den 5 oktober 2013. Representanter för samtliga politiska pmiier 
var inbjudna. Vidm·e hm· invånmna haft möjlighet att länma synpunkter till 
kommunen via klotterplm1k, webbe11kät och vykmi. Frågan hm· även 
diskuterats under Ungdomsdemokratidagen den 3 oktober. 

Vid ett möte den 20 november med de politiska representantema som 
deltagit i dialogen redovisades en smm11m1fattning av il1komna synpunkter. 
Synpunktema eller önskemålen hade stor spridnil1g, allt från förbättrad 
kollektivtrafik till utökad kmmnersiell service. Majorit~ten avsåg dock 
mötesplatser och arenor för olika aktiviteter inom kultur och fritidsområdet. 
En del av förslagen vm· av den km'aktären att de bör gå att åtgärda tämligen 
omgående inom rmnen för ordinarie verksmnhet. Andra kräver större 
investeril1gs och planeringsinsatser. Vidm·e diskuterades den politiska 
imiktningen för utredningsupp4raget och mötet vm· enigt i att uppförm1det 
av ett "Möjlighetemas hus" i Bålsta bör utredas. 

Vad byggandet av ett "Möjlighetemas hus" kan kosta, vilka verksamheter 
och aktiviteter det bör omfatta och var det bäst lokaliseras behöver utredas 
av förvaltningsorgmusationen inför ett beslut om hur kmm1mnen ska gå 
vidare i ärendet. 

Beslutsunderlag 
- Redovis1ling av synpm1kter på "Möjlighetemas hus" 

EXPEDIERAD SIGI-.\ATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.146 
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KSAII § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2012/102 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

KOimllllllstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar, efter genomförd medborgardialog, att uppdra åt 
konunUllstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till hm kultur och 
fritidsmöjligheterna kan förbättras genom uppförandet av ett 
"Möjligheternas hus" i Bålsta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.146 
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JUSTERARE 

KSAU § 6 KS 2014/1 

Förslag till Markanvisningspolicy 

Sammanfattning 
Markanvisningspolicyn för Håbo kmnmun har tagits fram för att vara ett· 
verktyg for kommunen vid diskussioner med företag om köp av kommunal 
mark. Policyn ska gälla för hela kommunkoncernen. 

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen 
anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade ::tv 
mru·kanvisningar i Håbo kommun ska lämna in hru1dlingar som visru· att 
grundkriteriema enligt policyn uppfylls. 

Målsättningen är att få en mångfald av boende for alla åldersgrupper i olika 
mm·åden i kommunen. Kmmnunen ska arbeta med olika fonner av 
markanvisningar for att åstadkomma konkunens blru1d mru·kru1dens aktörer. 

Kmnmunen ska vara öppen med vilka företag som man tecknar 
markru1Visningsavtal. 

Styrande dokument for de1ma policy ska vara kommunens vision, 
Översiktsplru1 2006 och Fördjupad Översiktsplru1 för Bålsta tätort 20 l O. 
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den 
fysiska· plru1eringen. 

Beslutsunderlag 

Markru1Visningspolicy daterad 2014-01-03 

SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn 

Tjänsteskrivelse 2014-01-03. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konmmnstyrelsens förslag till konununfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta markanvisningspolicyn, daterad 
2014-01-03 inklusive bilaga. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KSAU § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

. KS 2013/151 

Åtgärdsvalsstudie och avsiktsförklaring för väg 263 

Sammanfattning 

. Trafikverket Region Stockholm har tillsammans med Trafikverket Region 
Öst och berörda kommuner identifierat behov av att gemensamt utreda 
stråket mellan Norra Målardalsområdet och Arlanda, i nuläge och i olika 
framtida tidsperspektiv. 

Under 2012 inleddes därför en åtgärdsvalsstudie för sträckan, ett arbete 
pågått under större delen av 2013. Studien beskriver stråkets funktion och 

· utvecklingsförutsättningar samt ger förslag på åtgärder på kort,·medellång 
·. och lång sikt. 

För att åtgärdsvalsstudiens inriktning ska realiseras har en avsiktsförklaring 
författats. Avsiktsförklaringen förbinder partema att genomföra de åtgärder i 
stråket som studien föreslår. 

Beslutsunderlag 

Åtgärdsvalsstudie stråket Arianda-Bålsta och Arianda-Litslena-väg 
263, 912, 269, projektnummer TRV 2012/32181 

Avsiktsförklaring (KS hidnr 2013.3708 
Tjänsteskrivelse 2013-12-17. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att Håbo kommun antar åtgärdsvalsstudien samt 
undertecknar tillhörande avsiktsförklaring. 

EXPEDIERAD SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.150 · 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/153 

Förslag till regler och ersättning för nattvandringsbidrag i Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
För att stärka och stödja nattvandringen i Håbo kom111ID1 föreslår 
kon1illlli1Styrelsens förvaltning att ett särskilt nattvandringsbidrag imättas 
2014. Bidraget utgår till förening som ansökt, beviljats och genomfö1i 
nattvandring. 

Förvaltningen föreslår att nivån på bidraget fastställs till 2000 kronor per 
förening för genomförd överenskommen nattvandring. Förvaltningen 
föreslår även att bidraget utbetalas terminsvis. Minsta antal nattvandrare per 
förening regleras till 6 stycken personer (minimiålder 18 år) per kväll för att 
bidrag ska utbetalas. Genomgång av regler, utdelning av vandringsrutt, 
jackor och aktuella telefomm1mner genomförs av Bålsta nattvandring.nu 

Arbetet bedrivs i samverkan med avdelningen för kultm och livsmiljö på 
konm1m1styrelsens förvaltning som bistår med administrativt stöd. 
Föreningen Nattvandring.nu har även ansvar för statistikföring och 
introduktion av nattvandrare aktuella nattvandringskvällar. 

Målet är att föräldrar och föreningar i Håbo nattvandrar i ökad utsträckning. 
Nyttan med insatsen förväntas förebygga utanförskap och minska kostnader 
för våld skadegörelse och klotter. 

NattvandTingen sker utvalda fredag- och lördagskvällar samt vid vissa andra 
så kallade riskl1elger enligt schema mellan kl. 20.30 och 24.00. Vandringen 
utgår från kmmnmllmset med sanlling klockan 20.30 fredag-, lördag- eller 
r: 'kllelgskväll. 

Genomförande 
Håbo konm1m1 går ut med en förfrågan till föreningarna om intresse för att 
nattvandra aktuella nattvandringskvällar. Ko1mnunen meddelar därefter 
intresserade föreningar om vilka nattvandringskvällar som tilldelats dem. 

Aktuella nattvandringskvällar anslås även på kommunens hemsida, Bålsta 
Upplands Bro bladet och på www.balstanattvandring.nu. 

Nattvandringskvällar är öppna för även icke föreningsorganiserad förälder. 

När möjlighet finns utvidgas nattvandringsrutten till Skokloster. 
Bålstapelama deltar vid genomgången och är behjälpliga 
nattvandringskvällar i mån av tid. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.152 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 8 

Finansiering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/153 

Förslaget innebär en kostnad för kommunen på 100 000 kr för helåret 2014. 
Förvaltningen föreslår att förslaget" finansereras genom att budgetmedel tas 
från anslaget till kommunstyrelsens förfogande. 

Utvärdering 
A v stämning mellan Håbo kommun och Bålsta nattvandring.nu görs efter 
varje nattvru1dlingshelg. T em1insvis görs en utvärdering av nattvru1dringen i 
Håbo inom rrunen för BRÅ:s ru·bete (Brottsförebyggru1de rådet). 
Utvärderingen ska tilldelas kommunstyrelsen. Inför 2015 så ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om en fmisättning av nattvru1dringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Regler för nattvandringsbidrag i Håbo kommun2014 
Tjänsteskrivelse 2013.3 711. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konm1unstyrelsens beslut 

l. Styrelsens beslutru· att anta regler för nattvru1dringsbidrag i Håbo 
kommun 2014, daterade 2014-01-09, hid.nr 2013.3732. 

2. Styrelsen beslutru· att nattvru1dringsbidraget fmru1sieras genom att 
budgetmedel om l 00 000 kr tillförs till kontot för ungdomsprojekt och 
att anslaget till kommunstyrelsens förfogru1de minskas med 
motsvarru1de summa. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG Nr 2014.152 



HÅ. BO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL · 
Datum 

2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 9 KS 2013/128 
. . . :' . . . . .· .' .·. . .. 

.. . . . . . . . : . . ... · .. ; .. 

Förslag till delegering av arbetsmiljöå~betsuppgifter från 
kommunstyrelsen till kommundirektör tillika förvaltningschef . 

Sammanfattning . 
Håbo kommuns förtroendevalda har i egenskap av arbetsgivare 
huvudansvaret för arbetsmiljön i korru:D.unens verksamheter. Det innebär ett 

. ansvar för att' ordna verksanmeterna så att man kan förebygga ohälsa och . 
olycksfall i arbetet samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö för såväl · 
korrnntmens medarbetare som eleverna vid korrnnunens skolor. · 

JUSTERARE 

. . . 
. .·· . :- . . 

Rollen som arbetsgivare ger stora möjligheter att utveckla verksamh~tetna 
och arbetsphitse1i.ia. Kommunstyrelsen: och nämnderna har ansvar för 
förvaltningen och denlöpande verksamheten. I praktiken är det 
medarbetarna soin sköter genomförandet1nedan de förtroendevalda i varje 
nämnd enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret för nämndens 
verksamhet 

.AJ:betsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Med arbetsgivare avses 
enligt arbetsmiljölagens förarbeten inte bara dennepersonligen utan även 
den som företräder arbetsgivaren. Under vissa förutsättningar kan därför alla· 
chefer inom en organisation ha arbetsgivaransvar. De kan då också bli . 
straffrättsligt ansvariga om eri olycka inträffar på grund av brister i · 
arbetsmiljön .. 

Genom delegation av arbetsmiljöuppgifter från nänmderna fårchefer i . 
kommunen detpraktiska uppdraget att bedriva en bra verksanihet med 
tillfredsställande arbetsmiljö. · · · 

Inom den kommunala organisationen har förvaltningschefen en självständig 
stälhring inom sin förvaltning och äger rätten att fatta beslut om 
verksainheten där. Förvaltningschefen äger dessutom kun:hande öch 
erfarenheter för sina arbetsuppgifter, inklusive kunskap om faletiska 
förhållandenvad avserarbetsmiljön samt säkerhets~ och .. 
arbetsmiljöbestämmelser · 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslål: därför att kommunstyrelsen 
delegerar arbetsmiljöarbetsupp gifter, enligt förvaltningens 
smmnanställning, till korrnnundirelctören i dennes egenskap av 
för\raltriingschef för kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommundirektören äger seda11 räti:en att delegera uppgiftervidare i flera 
led. · · · . . · 

Beslutslinderlag 
Tjänsteskrivelse ks hidnr 2013.3071 

- Tjänsteskri:velse ks hidnr2013.3646 . 
.. ~ . · .. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ot\1 J l 
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HÅBO·· 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/128 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
. . 

l. Styrelsen beslutar att delegera arbetsmiljöuppgifter enligt 
sammanställning i dokument ks hidnr 2013.3 071. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.155 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

I<OMMUN g,.g14-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 10 KS ?.013/143 

Förslag till företagspolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Från 2013-12-0 l ändrades kmmnunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kmma följa lagen krävdes en 
ändling av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Dämtöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
nJ.cr omfattande översyn avseende både Håbohus AB.: och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägru:direktiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av finnan 
Kanununakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kmmnunstyrelseledamöter angående 
styrning av konununala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
konununs bolag. Dämt". rer gav de en allmän bild av Håbo kmmnuns 
bolagsverksalTUlet i form av ett missiv. 

Kanununakuten föreslår att Håbo kommun anta1· en företagspolicy som ska 
fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mella11 Håbo 
konm1m1 och dess företag ska ha11teras. Policyn reglerar även hur 
företagsfrågoma ska ha11teras internt i konununen. 

Utöver detta föreslår även Kmmnm1akuten att Håbo konunun a11ta1· nya 
ägardirektiv och bolagsordninga1· för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
Dessa kmmner att presenteras som egna ärenden. 

Det förslag till företagspolicy som Konm1m1akuten presenterar har Sallrråtts 
och godkänts av kmm1mnstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads 
AB:s och Håbohus AB:s.respektive vd:a1·. Konmmnstyrelsens förvaltning 
förslår därför konm1unstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att a11ta 
policyn. 

Eventuell fmisatt ha11tering av de synpunkter som framförs i 
kanununakutens missiv redovisas till konununstyrelsen uta11 konunentar, 
eller förslag till beslut om uppdrag eller lika11de, från förvaltningen. 

Beslutsunderla9 
Missiv från'ic6n~11unakuten, 2013-12-33 

Företagspolicy för Håbo konunun 

Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.158 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/143 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konmmnstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta företagspolicy för Håbo konmmn 
2013-12-04, ks hidm 2013.3494. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.158 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/144 

· . Förslag till. bolagsordning och ägardirektiv för H åbo Marknads · . 
Aktiebolag · · · 

· Sammanfattning ·.. . · · . . ·. . . . · 
· Från2013-12-0l ändrades koriununallagen avseende kommunstyrelsens 

· . tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna folja lagen krävdes en. 
ändring av kominunstyrelsens reglemente, vilket har skett.. . 

. . . . 

. Därutöverkräverden nya lagstiftningen en forändring av de båda 
·, kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
· mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomfåras. 

. . . . . . .. 

För att genomföradetta ~pphandlades konsultstöd av finnan .· 
Kommunakuten AB. Korrnnimakuten fick i uppdrag att genomfora en 
utbildning av bolagsstyrelser och komrrninstjirelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument for Håbo. 

· kommtins bolag. 

· I(miD~unalcuten fareslår att Håbo kominun antar, en ny bolagsordning och. 
nya ägaidirektiv for Håbo.Marknads AB. I den foreslagnabolagsördning 
görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksainhet dessutom 
fortydligas de kmiDnunala principema som utgör ramen for bolagets 
verksamhet. · · · 

I det foteslagna ägardirektivet f61tydligas: 

e vilken typ avinfonnation som bolagetska tillhandahålla kommunen, 
. . . . . . : 

s hur fonnema for ägarsmmådet med k01IDnui1en ska se ut, 

e att bolaget ska vara kmiDnunstyrelsens behjälpligt i arbetet med vid 
faststållandet om huruvida bolagets verksamhet har varit forenligt · 
med det kommmiala ändamålet, samt · 

(i) att bolaget står under uppsynsplikt av kmiDnunstyrelsen och att 
bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad mn dess 
verksamheter .. 

De forslag till bolagsordruTig och ägardil:ektiv som K01ID1mnakute1i. 
presenterår har salmåtts. och godlcänts av kOllliTIUnstyrelsens forvaltning 
smnt av Håbo Marknads AB:s vd. 

Kommunstyrelsens forvaltning forslår därfor konununstyrelsen att besluta 
att foreslå fulhnäktige att m1ta ny bolagsordning och nya ägardirektiv for 
Håbo Mm·knads AB.· · ·· · 

EXPEDIERAD SIGNATUR . UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.161 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 11 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/144 

Bolagsordning får Håbo Marknads AB. 2013-12-04, ks hidnr 2013.3495 

Ägardirektiv får Håbo Mru.·knads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496 

Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kormnunfulhnäktige 

l. Fullmäktige beslutru.· anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hidnr 
2013.3495 och nya ägardirektiv får Håbo Marknads AB 2013-12-04, 
ks hidnr 2013.3496 att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
upphör att gäller från och med 2014-02-28. 

. EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l 
Nr 2014.161 · · 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

1<SAU § 12 KS 2013/145 

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

Sammanfattning 
Från 2013-12-0 l ändrades konununallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Mark11ads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av fimmn 
Kommunakuten AB. Kmmnunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av ~ olagsstyrels~.::r och kommunstyrelseledamöter angående 
styming av kmmnunala bolag, samt att ta fram nya styrdokunlent för Håbo 
kmmnuns bolag. 

JUSTERARE 

Kommunakuten föreslår att Håbo konmmn antm· en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det 
kmmnunala ändamålet med bolaget och de kommunala principerna som 
utgör ramen för bolagets verksamhets förtydligats. 

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska 
mål, dessutom tillkmmner skrivningar om formema för ägarsmmåd, 
fastställm1det av det kmm1mnala uppdraget och formema för 
konmmnstyrelsens uppsynsplikt 

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Konmmnakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av konmmnstyrelsens förvaltning 
smnt av Håbohus AB:s vd. 

Konununstyrelsens förvaltning förslår därför konmmnstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
HåbohusAB. 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504 

Ägardirektiv för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505 

Tjänsteshivelse 2014-01-14. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/145 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfulhnäktige 

JUSTERARE 

l. · Fulhnäktige beslutar att anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks bid nr 
2013.3504 och nya ägardirektiv 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505, får 
Håbohus AB, att gälla från ochmed 2014-03-01. · 

2. Fulhnäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
gäller till och med 2014-02-28. 

. EXPEDIERAD 
. " : . . ,· .. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2012/17 

Uppföljning av yttrande över granskning av kommunens 
underhållsplanering 

Sammanfattning 
PwC genomförde under 2012 på uppdrag av förtroendevalda revisorer en 
uppföljning av en tidigare granskning från 2007 avsee1ide 
underhållsplanering och utfö1t underhåll av fastigheter och gatm i Håbo 
kommun. 

Re\ ~3oremas bedö1m1ing var att det fanns ett stOlt och ö~. ande behov av 
långsiktigt planerat underhåll för att uppnå en god ekonomisk hushållning 
av k01mnunens fastigheter och gatunät. 

Av miljö- och tekniknänmdens yttrande framgick bland annat att miljö- och 
teknikförvaltningen har införskaffat planeringshjälpmedel för att bättre 
kum1a planera de löpande underhållsbehov för kommunens fastigheter och 
för gatunätet 

I samband med kommunstyrelsens behandling av rappo1ten, och miljö- och 
tekniknämndens yttrande angående den, så beslutade kommunstyrelsens att 
uppdra till miljö- och telmikförvaltningen att återkonm1a till styrelsen med 
en redovisning av uppföljning av yttrandet med avseende på genomförandet 
av olika åtgärder. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2013-11-04, § 97, att godkännamiljö
och teknikförvaltningens uppföljningsrapp01t. 

Beslutsunderlag 

Miljö och tekniknänmdens beslut 2013-11-04, § 97 
- Tjänsteskrivelse 2014.,01-14. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner uppföljningsrappalten i enlighet med miljö- och 
tekniknänmdens beslut 2013-11-04, § 97. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.165 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/138 

Förslag om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, 
Krägga 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknänmden föreslår va-verksamhetsomTådet i Krägga utökas 
till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknänmdens beslut 2013-11-04, § 91 

Till ärendet tillhörru1de krutbilaga, 03/10-2013 M.M 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kmmnunfullmäktige 

l. Fullmäktige bes l u tar att ru1ta utökat V A-verksrunhetsområde för 
fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens ,beslut 2013-11-04, § 91. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.167 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN ·. 2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 15 KS 2013/79 

Redovisning av berett medborgarförslag·om att ordna en· 
lekplats i Krägga 

. . ,• 

Sammanfattning 

I förslaget före~lås att en: lekplats ordnas i området. Möjlighetentill att mark 
för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga 
tomtägarförening). · · . . 
Kommunfullmäktige överläi:nnade 2013-:06-10, § 40, förslaget till miljö.: 
och tekniknämnden för beredning. · . . . 

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013.:.11~04, § 95, föreslår nämnden att 
förslaget avslås nied motiveringen att kmmnunen inte har ansvar för att 
finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsunderlag. 

Medborgarförslag 
· Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40 

Miljö- och telGillenämndens beslut 2013-11-04, § 95 

Tjänsteskrivelse 2014~01-13. 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

. . . . 

Kommunstyrelsens föi·slag till kotnmunfullniäktige 

L Fulhnäktige beslutar att avslå förslaget nied hänvisning till att 
kommunen inte har. ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark. 

'"'0{1 J l l 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/154 

Förslag till förbundsordning, reglemente för direktionen, 
reglemente för revisorer samt ägardirektiv, samtligt för 
Räddningstjänsten Enköping- - Håbo 

Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommm1er samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommrmalförbm1d, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande förbm1dsordning justerades senast genom beslut av 
kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11. Vid smruna tillfälle beslöt 
fullmäktige att uppdra till förbm1dets direktimi att vid lämpligt tidpunkt 
under innevarande mm1datperiod, utvärdera · 

F öreligger räddningstj ärrstens förslag till. ny förbundsordning, reglementen 
dels för direktionen dels för revisorer samt för ägardirektiv. · 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28, § 11 

Nu gällande förbundsordning 2010-12-09, ks hidnr 2011.26. · 

Räddningstjänstens föreslag till ny förbundsordning, reglementen dels 
för revisorer dels för direktionen samt ägardirektiv, ks hidnr 2013.3749 

Tjänsteskrivelse 2014-01-10. 

Arbetsutskottets behandliiig av ärendet · 

F örslaget bör smnrådas ined företrädare för Enköpii1gs kommun och 
räddningsförbundet, i1man fmisatt politik behm1dlii1g av ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet uppdrar till styrelsens förvaltiring att samordna förslaget med 
företrädare dels för Enköpings kommun och dels för räddnings-
förbUlldet · 

Beslutsexpediering 
Ko1ninrmdirelctör 
Ekonomichef 

.. :·····.· . 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-01-21 

. KS 2012/64 

. . . 

. Redovisning av beredd motion om inrättande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) .. 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11,. § 83 ,motionen till socialnämnden, 

. for beredning. Av motionen framgår bland aJ.mat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner for att 
rorhindra vräkning av bamfaJ.niljer, fareslås att sådaJ.1a rutiner infors i Håbo 
kori:mmn. 

Motionärema aJ.lror vidaJ.·e att det finns mycket att lära av de kommuner, · · · 
som redaJ.l arbetaJ.· offensiVt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra for att i tid hindra att nl.änniskor vräks. 

. . 

M~tionäreina fareslår att kmmnunfullmäktige uppdraJ.· åt socialfårvaltningen 
att ta fraJ.n plaJ.1er, rutiner och. riktlinjer får: 

e uppsökande verksaJ.nhet liktad till hemlösa personer 
o plan for 31·bete mot hemlöshet 
0 rutiner får forebyggande arb~te av vräkning blaJ.1d banlfaJ.niljer 
e samverkan med bostadsfåretag/hyresvärdar for övergripande strategi 
" saJ.nverkaJ.lmed fiiyilligorganisationel' i enskilda ärenden." 

Av sociah1ämhdens beredning2013-11-05, § 94, :fraJ.ngårbland annat att: 
Om en faJ.nilj/person inte betalar sin hyra och dänned får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse 

. sker skliftigt och imi.an ansökan görs till kronofogdeJ.nyndigheten. Systemet 
·fungerar på att bi"a sätt. Berörda kontaktas av forvaltning med syfte att bistå 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av baJ.n att betrakta som en mycket 
ovaJ.liig händelse i H åbo konnnun. Förvaltningen ser därfor inte att det finns 
någon 811ledning att arbeta :fraJ.n någon am1an rutin än den som i praktiken 
aJ.wän:ds idag och som fåreslås.i motionen 

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms får näJ:varaJ.1de uppgå till ett 
l O-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrai"hem. De personer 
som idag är bostadslösa är redaJ.i kända hos fårvaltningen, Förvaltningen 
aJ.lser att det inte fi1ms aJ.liedning att bygga upp en orgaJ.usation for 
uppsökande verksaJ.nhet; som toreslås i niotioilen. 

F ör sm~verhm med :tpvilligorgmiisationer gäller att den enskilde vill ha ett 
sådant sarriärbete. Förvaltningen sträv m· efter att skapa ett gott samarbete 
med alla fri villigorgmusationer. Vad fiivilligorgmusationema:skulle kmma 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 . 

KS 2012/64 

bidra med när det gäller att förhindra avhysning avbamfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

l motionen uttrycks att "Håbo k01iunun är en av de komm.uner som inte har 
rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

· Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Motion 2012-05-30 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83 

Sociah1ämlldei1s beslut 2013:.11-05, § 94 · 

Tjänsteskrivelse 2014-01-1 O. 

Arbetsskottets förslag till kommunsty~elsen 

Konununstyi-elsens fåtslag till. kmmnunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till sociah1ämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att avslå motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN . 2014-01-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 18 KS2013/80 

Redovisning av beredd motion om införande av LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning . . . . · . 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, §55, motionen till 
socialnämnden for beredning. 

. . 

I motionen fOreslås att en utredDing görs i syfte att orofordela dagens LSS
medel fOr daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vein som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga· 
verksamhet. En LSS-peng bör inforas senast under forsta halvåret2014. ·. 

Sociah1ämnden beslutar 2013-12-1 O,§ l 07, att uppdra till forvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-0 l; presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Motion från Carina Lund (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, §55 
Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107 ... 
Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fOrslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till sociah1ämndens beslut om att 
genomfora en utredning av valfrihet for daglig verksamhet, att bifalla 
motionen. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/136 

Förslag om att införa ytterligare en ·nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa får fotvård. Nya 
taxan höj des till 3 60 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvåJ:dsbeha:ndling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvåJ·d är viktigt, dels för den 
som har diabetes men också för de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalite som är tillgänglig 
för äldre personer och får personer med diabetes. 

Det fim1s personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
_,_otvårdsbeha:ndling på grund av olika tillståJ1d. En så11gliggande eller svå1i 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fötter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lä~~e taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare en nivå på taxa införs till200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svfui rörelsehindrade 
och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa 
ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 
Konununfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 5 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSJ.' 'J§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/126 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfulh11äktige 

l. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 
200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling. 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2013/137 

Förslag om att ta bort avgift för hjälpmedlet handdator
mobiltelefon . 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2Q12-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mobiltelefon. En avgift på 100 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedelmed funktioner som stödjer milme, 
plm1ering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en m1passad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad hmlddator-mobil
telefon vm· att förvaltningen m1såg det rimligt att individen betalm· för 
telefondelen eftersom mm1 får hm1ddator förskrivet på grund av sitt behov. 

A v giften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utm1 det kognitiva 
stöd de vm1t sig vid och blev istället mer beroende av mmm1 hjälp. 

Med hänsyn till ovm1stående föreslår därför socialnänmden 2013-12-05, 
§ 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bmi. 

Beslutsunderlag 

Kmmnunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 137 

SocialnäJ.m1dens u':slut 2013-11-05, § 91 

TjäJ.1steskrivelse 2014-01-14. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konununstyrelsens förslag till konununfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutm· att avskaffa 2012-12-17, § 137, beslutad avgift för 
kombinerad handdator-mo biltelefon. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/10 

Deltagande i 2014 års Disting i Uppsala 

Sammanfattning 
Representanter från Håbo kommun inbjuds till 2014 års Disting i Uppsala. 
Vid konferensen konuner tillväxt- och etableringsfrågor att belysas och 
diskuteras. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan till Distinget i Uppsala, 2014-02-04. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutaT att följande erbjuds möjlighet att delta i Distinget i 
Uppsala, 2014-02-04: 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Carina Lund (M), 
Fred Rydberg (KD) och Christian Nordberg (MP). 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott . 

KSAU § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 20A1/16 

Förslag till tidsplan för budgetarbetet 2015 

Sammanfattning 
I det följande kommenteras valda delar av tidplanen för arbetet med budget 
fdr år 2015. 

Bokslutskonferens 
Budgetarbetet stmiar med en bokslutskonferens planerad till den 3 mars, kl 
13.00-15.00. Under konferensen sker en genomgång av bokslut 2013 smnt 
ekonomiska fdmtsättningm· ir.för 2015. Vidm·e presenteras en analys av 
verksm11hetens kostnader, kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att skapa en 
gemensmn bild av ekonomi och verksm11het infdr det fmisatta budgetarbetet. 
Deltagare: kmmnunstyrelsen, förvaltningschefer, ekonomer och 
utvecklingsledm·e. 

Målför 2015 
!\!led hänsyn till att det är kommunalval den 14 september 2014 fY"nomförs 
inget mnfattm1de m·bete med de kommunövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kmmllUilfullmäktige och nämndema 
fastställer sina mål. Kommmlfullmäktiges mål fastställs redm1 m1der .. våren. 
Dessa mål km1 kmmna att revideras under hösten. En konferens för att 
påbö1ja arbetet med nya mål för den nya mm1datperioden planeras till den 
13-14 oktober 2014. 
Deltagare: fö1iroendevalda i kommunfullmäktige öch nämnder smnt 
eventuella pmiiledare som inte är representerade där. 

Kommundirektörens budgetförslag 
Den 28 april hålls en budgetkonferens där kmmnundirektörens förslag till 
budget för drift och investeringm· presenteras. Budgetförslaget utgår bl. a. 
ifrårl en a11alys av förändringar i befallmingens sammailsättning och behov 
sm11t förändringm· i lagar och förordningm·. Stmktur och mwisningm· 
utarbetas av ekonomiavdelningen. 
Deltagare: Kommunfullmäktige, kmmnunstyrelsen, förvaltningschefer, 
·ekonomer och utvecklingsledm·e. · 

De politiska partiernas budgetförslag 
Utifrån kommundirektörens budgetförslaghar de politiska pmiierna att 
lägga frm11 sina budgetförslag till konm1m1styrelsen den 19 maj. 

Beslutsunderlag 
Tidplm1 för budgetarbetet inför 2015, daterad 2014-01-22, ks hidnr 
2014.127 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.206 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/16 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Konmmnstyrelsens beslut 

l. Styrelsen godkänner tidplan får budgetarbetet infår 2015, daterad 
2014-01-22. 
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KSAU § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-01-21 

KS 2014/4 

Förslag till ersättningar för ordförandena och vice ordförandena 
med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och 
dels vid de allmänna valen år 2014 

Sammanfattning 
Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice 
ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 20 l O 
års allmfuma val. 

Valnämnden föreslår 2013-12-19, § 12, att gällande ersättningar justerL:~ i 
enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB)- avmndat. 

Beslutsunderlag 

Tjä.11steskrivelse 2013-12-19 
- ·Valnämndens förslag 2013-12-19, § 12. 

Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutaT att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till ED
parlamentet och dels vid de allmänna valen- år 2014: 

Tjänstgörande Ersättning "ett för allt" 

Ordförande valdistrikt 2100 kr 

Vice ordförande i valdistrikt 2100 kr 

V alfön:ättare m. fl. som tj ffi1stgör i valdistrikt 17 5O kr 

Tjä.11stgörande i ledamot i valnä.11mden under valdagen ersätts enligt gällande regler för 
arvodering, fastställda av kmm11mlfullmäktige. 

Ersättning för "onsdagsräkningen" utgår enligt gällande regler för arvodering, 
fastställda av kmmnunfullmäktige. 
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