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KSAU § 35 

Godkännande av dagordningen 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista 

Arbetsutskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

l. Utskottet beslutar godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

tlll d l 
Nr 2014.1012 
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KSAU § 36 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

KS 2012/5 

Följande informationer lämnas av korrnnundirektören: 
En medarbetare inom kultur- och livsmiljö har avslutat sin anställning på 
egen begäran, efter genomförd revision. 

Detaljplanen fOr Logisk Bålsta är överldagad till mark- och miljödomstolen. 
Domstolens utslag väntas inom fyra till sex månader. Kommunen har varit i 
kontakt med vissa av sakägarna. 

Kommunens webbplats kommer att bytas ut. Kravspecifikationen för 
upphandling av ny programvara kommer att slutforas inom kort. Därefter 
kan upphandlingen genomföras. 

Följande informationer lämnas av utvecldingschefen: 
Detaljplaneforslaget for Väppeby 7:18, Stockholmsvägen27, Tvåhus, är 
under samråd. Frågor om spårområdes utsträckning föreligger. En träffmed 
representanter for Trafikverket planeras for att belysa fi·amtida behov av 
utrymme for spåren. En informationsträffmed sakägruna på Väppebyvägen 
planeras. 

Följande informationer lämnas av ekonomichefen: 
Kommunens årsredovisning for år 2013 föreligger. Ärendet kommer att 
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott, i samband med det 
kommande sammanträdet, 2014-05-06. 

Håbo kommun äger tillsrunmans med Riksbyggen och Byggnads två 
stycken bostadsrättsföreningar. I fOreningar bedriver kommunen verksamhet 
dels i fonn av äldreomsorg och dels i fonn av LSS-boende. 
Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunkansliet att utreda 
fOrutsättningarna for att överta föreningarna. Ekonomiavdelningen har 
anlitat en konsult for stöd i utredningen. 

Följande informationer lämnas av tillståndsnämndens ordförande: 
Tillståndsnämnden har beslutat om en sanktionsavgift i sambru1d med 
byggandet av en inomhusskjutbana i V arpsund. F öreh·ädare fOr 
anläggningen har begärt resning i äendet. Mark- och miljödomstolen har 
återsänt ärendet till länsstyrelsen. För närvarande inväntar nämnden 
länsstyrelsens utslag. 
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Arbetsutskottets beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

KS 2012/5 

l. Utskottet noterar dels lämnade informationer och dels att Fred Rydberg 
(KD ) inte är närvarande under infonnationen gällande detaljplane
förslaget för Väppeby 7:18, stockholmsvägen 27, Tvålms. Detta på 
grund av jäv. 
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KSAU § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

KS 2014/33 

Arsredovisning år 2013 samt om budgeteringar av pågående 
investeringsprojekt från 2013 till 2014 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extenuedovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2013, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2014. 

Årets resultat för hela konununkoncemen var 48,2 mkr, vilket är 15,8 mkr 
bättre än året hman. A v koncemens resultat fick kmmnunen, exklusive 
bolagen, ett resultat på 43,4 mkr, vilket var chka 33,1 mkr bättre än budget. 
Premier för avtalsgmppsjukförsäkring (AGS) återbetalades med 13,4 mkr. 
Exploaterh1g och fastighetsförsäljning lämnade ett överskott om 1,5 mkr. 
Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 8,1mkr. 
Socialnälm1dens underskott var 8,8 mkr, skolnämndens 4,0 mkr och 
överföm1yndamälnnden200 tkr. Bildningsnälnnden, konununstyrelsen och 
miljö och tekniknämndenlälmmde ett överskott om 4,9 mkr. 
Taxefmansierade verksamhetema redovisar totalt ett underskott om 1,5 mkr 
varav VA-verket 0,5 mkr och avfallsverket 1,0 mkr. 

NäJ.· det gäller kommunens mål uppfyllde nä11mdema 20 av totalt 23 mål, det 
vill säga cirka 87 procent av målen. 

Förbmkningen av investerh1gsanslag för skattefmansierade verksamheter 
uppgår till ca 71,0 mkr mot budgeterade ca 78,8 mkr. Ett överskott 
redovisas mot budgeten på 7,8 mkr. Överskottet beror på att ett flertal 
investeringsprojektet äJ.· pågående och beräknas avslutas år 2014. 
Överskottet om 7,8 mkr föreslås ombudgeteras till år 2014. 

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 35,6 mkr, utfallet blev ca 58,1mkr. Ett underskott redovisas mot 
budgeten på ca 22,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2013 
Nä11mdsprotokoll 
Tjä11steskrivelse 2013-03-10. 
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2014-03-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 37 KS 2014/33 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkä1ma årsredovisning får år 2013, gällande 
kommunstyrelsens verksamheter. 

2. Styrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen får år 2013 till 
kommunens revisorer. 

3. Styrelsen överlämnar följande fårslag till fullmäktige, för 
ställningstagande och beslut i samband med fulhnälctiges behandling av 
årsredovisning för år 2013 

e Fullmäktige godkänner ombudgetering på 7 820 tkr av pågående 
investeringsprojekt till år 2014, enligt fdljande: 

Kommunstyrelsen 962 tkr 
Bildningsnämnd 22 tla 
Miljö- och tekniknämnden 6 836 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 

2014-03-18 

KS 2009/59 

Arsredovisning för år 2013 - stiftelsen Skolsamfond 

Sammanfattning 
Enligt permutation 1982-11-22 förvaltas 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 fönnån för elever i kommunens gmndskola, gymnasieskola 
eller skolväsende företrädesvis för: 

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

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

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

111 studiebesök, 
• skolresa, 
• fritidsverksamhet, 
• kulturell verksamhet, 
• idrottstävling eller annat för elevema gemensamt ändamål. 

Beslutsunderlag 
- Årsredovisning för stiftelsen skolsamfond, år 2013 
- Tjänsteskrivelse 2014-02-27. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen för Stiftelsen 
Skolsamfond, verksamhetsår 2013. 
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Datum 

2014-03-18 

KS 2009/60 

Arsredovisning för år 2013- stiftelsen Socialsamfond 

Sammanfattning 
En1igt 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 biståndsutskottets förslag. A v kastningen 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 2013 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-27. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar godkäm1a årsredovisningen för stiftelsen 
Socialsamfond, verksamhetsår 2013. 
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Förslag om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot 
Kommuninvest ekonomiska förening 

Sammanfattning 
Kommuninvest har översänt en skrivelse om att Håbo kommuns 
borgensförbindelse inom kort kornmer att löpa ut. Kornmunfullmäktige 
måste fatta ett nytt beslut om att godkänna Håbo kornmuns borgens
förbindelse. 

Håbo kmmnun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ.) 
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kmmnuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den12 
januari 2005. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år :fi.·ån den dag då åtagandet 
ingicks. Giltighetstiden för Håbo kmmnuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgens
förbindelsema har för Kmmnuninvests verksan1het är det av mycket stor 
vikt att Håbo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
fattar ett beslut i kommunfullmäktige. När detta har skett kornmer 
borgensåtagandet att förlängas ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

Skrivelsen för Kmmnuninvest daterat 2013-12-19 

- Tjänsteskrivelse 2014-02-25. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1023 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kmmnunfulhnäktige 

l. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar ingången 
borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), 
vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom får 
egen skuld. får Konmmninvest i Sverige AB: s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i fårhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Fulhnäktige utser kommunalrådet Agneta Hägglund och 
ekonomichefen Vipul Vithlani att får kmmnunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

KS 2014/57 

Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 

Sammanfattning 
För att få en starkare politisk förankring i styrelsens 
internkontrollverksamhet sker den politiska beredningen av 
internkontrollplaneringen i två steg. 

l. Vid kmmnunstyrelsens arbetsutskott 18 mars sker en politisk 
prioritering av de risker som fim1s i kommunstyrelsens 
verksamheter. 

2. Vid efterföljande möte KSAU 6 maj och KS den 19 maj behandlas 
förvaltningens förslag till internkontrollplan. 

I till ärendet hörande dokument, redovisas de mest betydande riskerna som 
har kunnat identifieras i kommunstyrelsens förvaltning samt exempel på 
internkontrollmoment för 2014. Vid KS-AU den18mars är det tänkt att 
arbetsutskottet gör sin prioritering bland riskema, tar bort eller lägger till 
risker som bör beru·betas. Utifrån dem1a prioritering utru·betru· förvaltningen 
ett förslag till intemkontrollplru1 för behru1dling av KS den 19 maj. 

I kmmnunstyrelsens plan för internkontroll föreslås att ett tiotal av de mest 
betydande riskema tas upp. Övriga risker hanteras av förvaltningen. 

Internkontroll är en del av kvalitetsru·betet. Genom kontroller ska säkerhet i 
system och rutiner srunt rättvisande räkenskaper uppnås. De övergripande 
målsättn:ingama med interkontrollen är att säkerställa ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig fmansiell rappmiering och 
infom1ation om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och 
riktlinjer. 

Respektive nämnd/styrelse ansvarru· för att den intenlkontrollen är tillräcklig 
enligt kommunallagen 6 kap. 7 §. 

I Håbo kmmnun fastställer nämnd/styrelse övergripande 
internkontrollplru1er. Därutöver fl11l.ls verksanlhetsspecifika 
intemkontrollplaner för de olika enhetema. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteslaivelse 2014-03-02 

- Vid srumnanträdet utdelad prioriteringslista. 
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2014-03-18 

KS 2014/57 

l. Utskottet beslutar uppdra till utskottets ledamöter att prioritera de risker 
som redovisas i tjänsteskrivelse 2014-03-02 och redovisa respektive 
prioritering till kommunkansliet för sammanställning, senast 
2014-03-21. 

2. Utskottet noterar att ärendet tas upp till fortsatt behandling i samband 
med utskottets kommande sammanträde, 2014-05-06. 
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KS 2014/43 

Förslag till yttrande över revisionsrapport- Uppföljning av 
arbetet med intern kontroll 

Sammanfattning 
Efter genomförd granskning av den interna kontrollen år 2009 gjorde 
Revisionen bedömningen att nämnderna och styrelsen i Håbo kommun ännu 
inte har en tillförlitlig intern kontroll baserat på internkontrollreglementet 

Under hösten 2013 genomfördes en uppföljning som resulterade i följande 
bedömning: 

• Det saknas en gemensam utgångspunkt för nätm1der och 
kommunstyrelsen i arbetet med intern kontroll. Detta visar sig bland 
annat i skillnader i tolkningen av vad intern kontroll ska im1efatta 
samt i det faktiska arbetet. 

• Kännedomen om kmmnunens reglemente för intern kontroll är 
begränsad. Det enda kormnungemensrumna dokument som fllllls 
utgörs av anvisningar för ru·betet med intern kontroll i verktyget 
Stratsys. 

e Samtliga nätnnder utom en hm· en plru1 för intern kontroll för 
hmevru·ande år. En av nätnnderna har fortsatt anvät1da en tidigru·e 
plan för intem kon-troll från 2011. 

o Väsentlighet- och riskbedö1mringru· görs, men i olika utsträcknh1g 
och de ser olika ut mellannätnndema. Plru1erna för intem kontroll fu· 
tjänstemanna-produkter och vru·ken kommunstyrelsen eller någon av 
nätnndema är involverade i analysarbetet eller i framtagandet av en 
plan för intem kontroll. In-tern kontroll uppfattas inte vru·a politiskt 
prioriterat eller efterfrågat. 

o Uppföljningar av planema för intem kontroll sker vid delårs- och 
årsbokslut. Endast i undantagsfall sker rapportering av ru·bete med 
intem kontroll tillnänmden löpru1de under året. Detsamma gäller 
vanligen genomförande av kontroller. 

Smantaget kan det konstateras att sruntliga nä1m1der idag arbetru· med 
intem kontroll, men att det fllllls stora skillnader mellan nät1mdema. Det 
saknas somnämns ovan en gemensam syn på vad som fu· intem kontroll, 
vilket har fått till följd att ru·betet ät· avhät1gigt tjänstemät1 och deras syn på 
intem kontroll. 
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Flera av de åtgärder som rekommenderades i den förra granskningen har 
inte genomförts och är således fortfarande aktuella. Inom de områden som 
åtgärder har genomförts fnms det fortfarande skäl att säkerställa att 
nämnderna arbetar på likar-tat vis, enligt en kommungemensam syn på 
intern kontroll. 

I syfte att förstärka den interna kontrollen föreslås att 
kommunstyrelsen och dess nämnder; 

e Ökar förståelsen och kunskapen om intern kontroll och 
internkontrollreglementet inom hela organisationen i syftet att skapa 
en gemensam utgångspunkt för arbetet med intem kontroll. 

e Kommunstyrelsen tar ett helhetsansvar för kommunens arbete med 
intem kontroll och leder arbetet med intem kontroll :fi:amåt 
tillsammans med övriga nämnder. 

e säkerställer att nämnder och styrelse följer det av fullmäktige 
antagna reglementet och fortsätter arbetet med risk- och 
väsentlighetsanalyser samt löpande under året genomför 
uppföljningar av planerna för intern kontroll och i förekommande 
fall vidtar åtgärder. 

o Enas om en gemensam struktur och tenninalogi i arbetet med intern 
kontroll. 

Förvaltningens yttrande 

Förvaltningen delar i stort den bedömning revisionen har gjort. När det 
gäller den bristande kfumedom om internkontrollreglementet som 

· utredningen påvisat ser vi det som ytterligare en bekräftelse på 
problematiken med för många styrdokument inom kmmnunal verksamhet. I 
Håbo kmmnun överstiger antalet 180 och det fu· självklart omöjligt för våra 
medarbetare att hantera i praktiken. Just detta reglemente fu· dock av sådan 
vikt att det skall vara prioriterat. 

Det fu· också angeläget att kfuma till att samtliga nämnder och styrdser har 
en strukturerad intem kontroll, men den kan bli bättre inte minst vad gäller 
samordning. 

Vad somjust nu pågår på kommunstyrelseförvaltningen för att förbättra den 
inten1a kontrollen är bland annat: 
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Under 2014 har ett riskanalysarbete inletts på kommunstyrelseförvaltningen 
som kommer att presenteras för ksau i mars. Efter det inleds att arbetet med 
en ny intemkontrollplan. 

Arbetet med att revidera internkontrollreglementet har inletts. 

I samband med att teknikförvaltningen blir en del av kommunstyrelse
förvaltningen genom verksamhetsövergång blir en del av kommunstyrelse
förvaltningen vid halvårssldftet kommer internkontrollplanema att 
san1ordnas under året. 

Under hösten kommer kommunstyrelsens utveckling av den interna 
kontrollen att utvärderas och tillsammans med ett reviderat reglemente ligga 
till grund för en mer samordnad intern kontroll under 2015. Ambitionen är 
även att detta också ska bidra till en utvecklad intem kontroll i kommunens 
bolag. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av arbetet med intem kontroll, daterat 2014-02-05 

- Förslag till yttrande 2014-02-25. 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att arbetet med internlcontroll kommer att prioriteras 
under åren2014- 2015 i samband med att den nya organisationen, då 
stora delar av miljö- och teknikförvaltningen organiseras inom 
kommunstyrelseförvaltning samt genom att bildnings- och 
skolförvaltningen är sammanslagen till en förvaltning~ 

2. Styrelsen beslutar att för det fortsatta arbetet kommer utgångspunkt att 
vara rekommendationerna som kommunrevisorerna lämnat till 
kmmnunstyrelsen i rapporten "Uppföljning av arbetet med intem 
kontroll" daterad 2014-02-05. 
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Redovisning av dels skolnämndens och dels miljö- och teknik 
nämndens yttrande över frågor från Carina Lund (M) om dels 
skolverksamheten allmänt och dels situationen vid 
Västerängsskolan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen överlämnade 2013-11-25, § 202, ett antal frågor fi:ån som 
rör dels skolverksamheten allmänt och dels situationen vid 
Västerängsskolan till skolnänmden och till miljö- och tekniknämnden, för 
yttrande. 

Yttranden fi:ån de båda nämndema föreligger, där respektive nämnd 
besvarar Lunds (M) fi:ågestälhlingar. 

Beslutsunderlag 
Frågor fi:ån Carina Lund (M), 2013-11-25 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 202 

skolnämndens beslut 2014-03-03, § 15 
Miljö- och tebliknänmdens beslut 2014-02-17, § 22. 

Tjänstesb-ivelse 2014-03-11. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet kommenteras av skolchefen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsennoterar nälmldemas yttrande över frågestälhlingama. 
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Prövning av den verksamhet som bedrivits av Håbo Marknads 
AB 

Sammanfattning 
Från den l januari 2013 har en ny bestämmelse, 6 kap. l a§, införts i 
kommunallagen. Enligt den nya bestämmelsen ska kommunstyrelsen i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§kmmnunallagen, det vill säga hel- eller delvis helägda bolag, pröva om 
den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 
vm'it förenlig med det fastställda kmmnunala ändamålet och utförts inom 
rmnen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer 
att så inte skett, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Det konununala ändamålet med ett hel- eller delägda aktiebolag ska :l:l'amgå 
av bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Därutöver ska bolaget även 
följa övergripande lagstiftning, så somlagen om offentlig upphandling 
(LOU) och offentlighets- och sekretesslagen. 

A v den bolagsordning som varit gällande för Håbo Marknads AB under 
2013 så :l:hungår följande angående bolagets verksamhet: 

"I näringslivsverksamheten har bolaget att: 

stödja och utveckla befintligt näringsliv, 
verkaför nyetableringar av företag till Håbo, 
stärka besöksnäringen, 
bidra till att behovet av lokaler för företagande tillgodoses genom 
in- och uthyrning av lokaler, 
marknadsföra H åbo kommun." 

"I exploateringsverksamheten har bolaget att: 

- förvärva, bebygga, förvalta och sälja fast egendom, planlägga och 
exploatera markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis 
ägs av bolaget eller kommunen, 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet, i syfte att inom 
kommunen trygga tillgången på mark och lokaler för bostäder, 
handel, industri och likartade verksamheter, 
bistå kommunen i marknadsföring och exploateringsverksamhet 
avseende kommunal egendom samt bolaget ska verka i kommunens 
intresse och bidra till att kommunens samhällsbyggnad på ett 
effektivt sätt kan ske i enlighet med gällande planer." 
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Mot bakgrund av ovanstående så har kommunstyrelsens förvaltning 
översiktligt gått igenom och prövat de verksaml1eter som bedrivits i 
kommunens helägda aktiebolag. Prövningen av Håbo Marknads AB:s 
verksamhet har skett enligt följande: 

• Bolagets verksamhet 

• Bolagets samverkan med ägaren 

• Bolagets ekonomi 

• Smmnanfattande bedömning/förslag till beslut 

Verksmnhetsprövning och ekonomiprövning har utförts utifrån bolagets 
årsredovisning smnt genom granskning av interkontrollplan. Samverkan 
bedöms utifrån möten, dialoger etc. som skett under 2013, smnt bedömning 
av hur bolaget aktivt arbetat för att uppfylla Håbo kommuns övergripande 
mål. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbo Mm·knads AB:s 
verksamhet bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägm·direktiv. 
Kommunstyrelsens förvaltning bedömer även att bolagets smnverkm1 med 
ägaren- Håbo kmmnun- hm· varit god. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer också att bolagets ekonomi är i god 
ordning. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att Håbo Marknads AB bör 
utveckla sin internkontrollplan i enlighet med Håbo kommuns fastslagna 
interkontrolheglemente. Framtagen intenkontrollplan bör även fastställas 
och följas upp av bolagets styrelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kmmnunstyrelsens förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutm· att fastställa att den verksmnhet som bedrivits 
inom Håbo Mm·knads AB under 2013 är förenlig med det fastställda 
kmmnunala ändamålet och hm· utförts inom ramen för de kmmnunala 
befogenl1etema. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-28, hid.nr 2014.690 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fastställa att verksamheten som bedrivits inom 
Håbo Marknads AB under 2013 är förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet för bolaget och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
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Prövning av Håbohus AB:s verksamhet 

Sammanfattning 
Från den l januari 2013 har en ny bestämmelse, 6 kap. l a§, införts i 
kommunallagen. Enligt den nya bestämmelsen ska kmmnunstyrelsen i årliga 
beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 
§§kmmnunallagen, det vill säga hel- eller delvis helägda bolag, pröva om 
den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utfö1is inom 
ramen för de kommunala befogenhetema. Om kommunstyrelsen bedömer 
att så inte skett, ska denlämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Det kommunala ändamålet med ett hel- eller delägda aktiebolag ska framgå 
av bolagets bolagsordning och ägardirektiv. Därutöver ska bolaget även 
följa övergripande lagstiftning, så somlagen om offentlig upphandling 
(LOU) och offentlighets- och sekretesslagen. 

Av den bolagsordning som varit gällande för Håbohus Ab under 2013 så 
framgår följande angående bolagets verksamhet och syfte: 

"Bolaget har tillföremålför sin verksamhet att inom Håbo kommun köpa, 
sälja och ägafastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta 
bostäder, affärslokaler och andra kollektiva anordningar samt att bedriva 
annan därmedförenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar." 

"Bolagets syfte är att tillgodose behovet av bra bostäder och god 
boendeservice för i första hand invånarna i H åbo kommun. " 

Mot bakgrund av ovanstående så har kmmnunstyrelsens förvaltning 
översiktligt gått igenom och prövat de verksamheter som bedrivits i 
kommunens helägda aktiebolag. Prövningen av Håbohus AB:s verksamhet 
har skett enligt följande: 

G Bolagets verksamhet 

G Bolagets samverkan med ägaren 

o Bolagets ekonomi 

o Smmnanfattande bedömning/förslag till beslut 

Verksmnhetsprövning och ekonomiprövning hm· utfö1is utifrån bolagets 
årsredovisning smnt genom granskning av interkontrollplan. Samverkan 
bedöms utifrån möten, dialoger etc. som skett under 2013, samt bedö1m1ing 
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av hur bolaget aktivt arbetat för att uppfylla Håbo kommuns övergripande 
mål. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att Håbohus AB:s verksamhet 
bedrivits i enlighet med bolagsordning och ägardirelctiv. Kommunstyrelsens 
förvaltning bedömer även att bolagets samverkan med ägaren- Håbo 
kommun- har varit god. 

Konununstyrelsens förvaltning bedömer också att bolagets ekonomi är i god 
ordning. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser dock att Håbohus AB bör utveckla sin 
intemkontrollplan i enlighet med Håbo kommuns fastslagna 
interkontrollreglemente. Framtagen intenkontrollplan bör även fastställas 
och följas upp av bolagets styrelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kmmnunstyrelsen beslutar att fastställa att den verksamhet som bedrivits 
inom Håbohus AB under 2013 är förenlig med det fastställda konununala 
ändamålet och hru: utfö1is inom rru11en för de kmmnunala befogenhetema. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-28, hid.nr 2014.688 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kmm11U11styrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att fastställa att verksrunheten som bedrivits inom 
Håbohus AB Ullder 2013 är förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet för bolaget och har utförts inom ramen för de kmmnunala 
be f o genl1etema. 

""'''""' j1 
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Projektprioriteringslista för befintliga detaljplaneuppdrag i 
kommunen 

Sammanfattning 
Håbo kommun är inne i en expansiv utvecklingsfas avseende fysisk 
planering och stads byggnad. Kommunen har idag stora möjligheter att 
forverldiga och genomfora de strategiskt viktiga uppdragen som kommunen 
har i sin projektportfolj. De valda uppdragen som prioriteras är kopplade till 
varandras planer och genomfårande. De ger varandra synergier utifrån ett 
stadsbyggnads -och socialt perspektiv. De fyra kvadratema i kommunens 
vision är alla inkluderade i de prioriterade uppdragen. 

Det är strategiskt fordelaktigt att samla kraften i de prioriterade uppdragen 
till ett starkt kluster av bostäder, verksamheter, handel, mötesplatser, 
offentlig och privat service integrerat med varandra. Det generera växtkraft 
med egen styrka. Målbilden är densamma for de prioriterade projekten ett 
växande och tillgängligt Bålsta och Håbo kommun. 

Bakgrund 
Plan och Utvecldingsavdelningen har under januad och februari arbetat med 
framtagandet av redovisad pro j ektprioriteringslista. 

I syfte att kartlägga de strategiskt viktiga uppdragen for Håbo kommun med 
avseende på fysisk planering, stads byggnad, ekonomi och tillskapande av 
arbetstillfållen i kmmnunen. 

Målsättningen med uppdragen 
För vruje projekt är projektmål definierade och fonnulerade utifrån 
projektets förutsättningru· och rui. Utgångspunktema for prioriteringen av 
just det specifika projektet grundar sig på de värden och effekter, såsom 
ekonomiska, fysiska och hållbru·hetsmässiga villca skapas på både kmi och 
lång sikt. Kmmnunen eftersträvar tillväxt och en attraktiv plattform får 
kmmnunens medborgare samt att skapa incitament för utomstående att 
bosätta sig i Håbo kommun. Målen tru· fasta på visionen for kommunen och 
prövas uti:fi:å.n demm. 

Beslutsunderlag 
Projektprioritering av Detaljplru1euppdrag, daterad 2014-03-03 

- Tjänsteskrivelse 2014-03-03. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar dels att godkänna prioriteringen av program för större 
och mindre detaljplaner och dels att notera redovisningen av 
genomförande av detaljplaner - projektprioriteringslistan för befmtliga 
uppdrag i Håbo kommun, daterad 2014-03-03. 
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Beslut om samråd för detaljplan för Bålsta 2:69 m .fl., Björkvallen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 166 om uppdrag for detaljplan 
for fastigheten Bålsta 2:69 m. fl., Björkvallen. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs planen enligt nya Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Planområdet ligger i ganlia Bålsta och omfattar fastighetema Bålsta 2:69, 
Bålsta 2:147 och del av fastigheten Bålsta 2:234, Bålsta 2:316 samt Bålsta 
s:8 och s:14. Planområdets areal är ca 2,9 ha. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att fortäta mm·ådet. För 
mm·ådet föreslås att bebyggelsen är gestaltad efter trädgårdsstadens 
principer om tydliga kvruiersbildningar; hus orienteras kring privata 
hmergårdru· med trädgårdskru·aktär och med halvprivata förgårdsmarker. 
Planfårslaget medger byggrätter for såväl flerbostadshus som radhus. Mindre 
inslag av icke störande verksamheter och service tillåts. Bebyggelsen föreslås 
hålla en skala om 2-4 våningru·. I sydvästra delen av området ger 
detaljplru1en altemativ möjlighet for uppförande av forskola. 

En parkmiljö föreslås kanta Idrottsvägen diagonalt genom området. 
Pru·keringar får Västerängsskolan ordnas längs Idrottsvägen. 
Medborgru·huset utgör entren till mmådet och ingår i planområdet F ör att 
nyttja Medborgru·husets fulla potential bör huset rustas upp och anpassas för 
kommande verksamheter såväl h1teriö1i som exteriört. 

Utfonnningen av detaljplru1en överensstfumner med h1tentionema i den 
fordjupade översiktsplanen för Bålsta tätmi, antagen 14 juni 2010. Dfu· 
anges att Bålsta ska fortätas och Björkvallen pekas ut som 
utbyggnadsområde för bostäder och service, mmåde 5 Björkvallen. 

En behovsbedötnning hru· gjmis av kommunen for detaljplanen utifi:ån 
gällru1de lagstiftnh1g. Länsstyrelsen hru· granskat översända handlingru· och i 
likhet med kommunen furulit att detaljplanens genomforru1de utifi·ån en 
sammruwägd bedömning av kriteriema i aktuella bilagor till MKB
forordningen inte kan antas medfora betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen hru· slagits fast genom delegationsbeslut den 25 
februru·i 2014. 

Plan- och utvecklingsavdehlingen bedömer med ovanstående i beaktande att 
forslag till detaljplan kan sfu1das ut på sarnråd. 
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Beslutsunderlag 

Plankarta, daterad 2014-02-28 

Planbeskrivn.ing, daterad 2014-02-28 

Illustration, daterad 2014-02-25 

Tjänsteskrivelse 2014-02-28. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

KS 2013/111 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen. 

'"ZITI ~J 1 
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Förslag om samråd för detaljplan för del av fastigheterna 
Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, Väppeby äng 

Sammanfattning 
Kmmnunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 165 om uppdrag för detaljplan 
för del av Väppeby 6: lm.fl., Väppeby äng. Eftersom beslutet om 
planuppdrag togs efter 2 maj 2011 så handläggs detaljplanen enligt nya 
Plan- och bygglagen (PBL 20 l 0:900). 

Planområdet ligger i Väppeby äng, Gröna dalen och omfattar del av 
fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218 som ägs av Håbo kommun. 
Planområdets areal är ca 5,3 ha. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området. 
Området är en fortsättning på befintlig bebyggelsestruktur inom Väppeby 
äng. Planförslaget medger byggrätter för såväl flerbostadshus som småhus 
med småstadskaraktär. Bebyggelsen läggs längs nya gator och friare 
orienterade kvarter kan ordnas i områdets mellersta och östra del. I mmådets 
västra och södra del hålls bebyggelsen något mer strikt i förhållande till 
gatan. Hus orienteras förhållandevis nära gata så att tydliga rum kan formas. 
Bebyggelsen föreslås hålla en skala om 2-4 våningar. I sydvästra delen av 
området ger detaljplanen en alternativ möjlighet för uppförande av förskola. 

Utfommingen av detaljplanen överensstämmer med intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort, antagen14 juni 2010. Där 
anges att Bålsta ska förtätas och Väppeby äng pekas ut som 
utbyggnadsmmåde för bostäder och service, område 2 Gröna dalen. 

En behovsbedömning har gjmis av kommunen för detaljplanen uti:fi:ån 
gällande lagstiftning. Länsstyrelsen har granskat översända handlingar och i 
likhet med kommunen fmmit att detaljplanens genomförande utifrån en 
sammanvägd bedömning av kriteriema i aktuella bilagor till MKR
förordningen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Behovsbedömningen har slagits fast genom delegationsbeslut den 25 
februari 2014. 

Plan- och utvecklingsavdelningen bedömer med ovanstående i beaktande att 
förslag till detaljplan kan sändas ut på srumåd. 

Beslutsunderlag 
- Plankruia, daterad 2014-02-28 

- Plru1beskrivning, daterad 2014-02-28 

Illustrationsplru1, daterad 2014-02-28 
- Tjänstesla.ivelse 2014-02-27. 
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2014-03-18 

KS 2013/109 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut . 

l. Styrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att samråda förslag till 
detaljplan för del av fastigheterna Väppeby 6:1 och Väppeby 7:218, 
Väppeby äng. 

JUSTEr/J l / 
!A( ;C;' 
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KS 2014/54 

Begäran om finansiering av tillkommande kostnader i samband 
med att läraskolan flyttar till Mansängens förskola och Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola 

Sammanfattning 
skolnämnden har till kornmunstyrelsen begfut att få finansiering för 
tillkommande kostnader i samband med att läraskolan flyttru: till 
Mru1sängens förskola 2014 och att Gröna Dalenskolan blir F-9 skola. 

Förslaget är att Lfu·askolan tar över Mansängens förskola somrnaren2014. 
Demm förskola har tidigare fungerat som skola och endast smfuTe 
förfu1dringar behöver ske i lokaler inför övertaganden, enligt skolnfunnden. I 
miljö och tekniknänmdens budget filllls medel avsatta för en eventuell 
ombyggnad av Mru1sängens förskola. 

Bmn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en två avdelningm·s 
färskolepaviljong uppförs på den plats där läraskolan har skolpaviljonger 
vid Gröna Dalenskolan. Medel för att uppföra en förskolepaviljong finns 
inte i skolnämndens budget. Med anledning av detta begär skolnämnden att 
kommunstyrelsen för år 2014 tillskjuter medel för uppförande av en 
förskolepaviljong vid Gröna Dalenskolansrunt för driftkostnader, 
flyttkostnader och för att iordningställa en utemiljö för förskolebmnen. 
Beräknad merkostnad år 2014 fu· ca 1,0 mkr. 

A v skolnfum1dens protokoll frrungår att FP, M reserverade sig mot beslutet 
till fönnån för eget förslag. A v reservationen frrungår att F, M saknade 
underlag för; 

• Kostnadernas för ombyggnad av Mm1sängen 
• Uppgifter om utnyttjm1de av läraskolans lokaler i Gröna Dalen 
• Uppgifter för kapacitetsutnyttjande för sruntliga skolor 
• Uppgiften om kompensation till fdstående skolor med anledning 

av de ökade kommunala kostnadema. 

Förvaltningen har i en skrivelse daterat 2014-02-17 kompletterat underlaget 
utifrån frågeställningm11a ovan. 

Beslutsunderlag 

Kompletterande tjänsteskrivelse angående att lfu·arskolan flyttm· till 
Mm1sfu1gens förskola 2014 och Gröna dalenskolan blir F-9 skola daterad 
2014-02-17 

Skoh1funndens beslut 2014-01-21,§ l. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att anslå 1,0 mkr till skoh1ärrmden för fmansieringen 
av merkostnadema enligt tjänsteskrivelsen. 

2. Styrelsen beslutar att finansieringen sker genom att anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande minskar med 1,0 och att skolnämnden 
budgetram ökar med motsvarande belopp. 

3. Styrelsen beslutar att budgetökningen är öronmärkt för merkostnad i 
samband flytten av läraskolan och att Gröna Dalenskolan blir F-9 skola. 

4. Styrelsen uppdrar till skoh1ämnden att i samband med delårsbokslut sista 
augusti, år 2014, redovisa hur medlen har använts. 

5. Styrelsen noterar att ramförändringen mellan kmmnunstyrelsen och 
skolnämnden om. 1,0 mkr redovisas i samband med delårsuppföljning 
per sista mars, år 2014. 
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Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo 
kommun, motionär: Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås följande, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 
om att Håbo kornmUll år 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen: 

Miljöstrategiarbetet slutförs av en beredningsgrupp under 
kommunfullmäktige med representanter från t ex Omstälhlingsgruppen i 
Håbo, Naturskyddsföre11ingen och andra miljöorganisationer i kommunen. 

En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt :fi.·ån förslagen i 
miljöstrategin. T.ex. bör aktiviteter genomföras för att infmmera 
fastighetsägama om möjligheter och vinster med installation av solfångare 
och solceller. En "solkmia" liknande Stockholms solkarta som fi1ms hos 
www.eneriradgivama.se bör tas fi·an1 av GIS avdelningen. 

Förslaget till energi- effektiviserings strategi aktualiseras, fastställs och 
implementeras i verksamhetema. 

Till strategiema skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i 
kommUllens årsredovis11ing. 

Håbo kommun inleder smnm·bete med Knivsta kornmun kring m·betet med 
miljö:fi.·ågor. 

I motionen nämns ett antal organisationer och städer i Centraleuropa som 
stödjer respektive verkar för fossilfrihet 

Fulhnäktige beslöt 2013-09-23, § 77, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. styrelsens beredning av ärendet bör 
föreligga senast Ullder maj månad 2014. 

Av förvaltningens yttrm1de 2014-02-18 fran1går blm1d annat följande: 

Uppdraget att ta fram en nliljöstrategi för Håbo kommun hm· vm·it aktuellt 
sedm12010 och är fo1isatt pågående, enligt beslut av KS 2014-02-03, § 7, 
där beslut om ärenden som överfö1is :fi.·ån Miljö- och tekniknämnden till 
Kommunstyrelsen behandlats. För närvm·ande arbetar tjänstemän på plan
och utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelsens fårvalt11ing med att 
fårdigställa ett fårslag till miljöstrategi får politisk behandling. 
Målsättningen är att strategin ska antas im1an årets slut. 

I det tidigare arbetet med strategin så hm· både politiker och föreningsliv 
deltagit, och inkommit med synpunkter angående bland annat utformning 
och im1ehåll. KommU11styrelsens förvaltning anser dfuför att det inte fi1ms 
ett behov av att tillsätta en beredningsgrupp för att slutföra miljöstrategin. 
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Vidare yrkar motionen även att en kommunikationsplan för strategin ska tas 
fram. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en bra kmmnunikationsplan 
är naturlig del i implementering av alla typer av styrdokument Dock kan 
arbetet med en kommunikationsplan påbörjas först när miljöstrategin är 
antagen. 

Motionen yrkar även att Håbo kmmnun ska aktualisera, fastställa och 
implementera förslaget till energieffektiviseringsstrategi i kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25, § 194, att remittera 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi till samtliga nfum1der och 
kommunala bolag samt fastställa remisstiden till mars 2014. Efter 
remisstidens utgång ska energieffektiviseringsstrategin återigen behandlas 
av kommunstyrelsen. Först efter ett antagande kan implementeringen av den 
hanteras. 

I motionen yrkas också att mätbara mål kopplas till strategiema, samt att 
dessa följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att :fi:amtagandet och utvärderandet av 
potentiella mål inbegrips i arbetet med fi·amtagandet av strategiema. Det fu· 
således någonting som fastställs politikiskt i samband med antagandet. 

Slutligen yrkar motionen att Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta 
kommun kring arbetet med miljöfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning 
anser att möjligheter till eventuellt samarbete med ai1dra kmmnuner kan 
undersökas först då strategiema är antagna. Ett sådant fi·runtida srunru·bete 
bör dock inte begränsas till endast Knivsta kommun. 

Mot bakgrund av ovru1stående så förslår kommunstyrelsens förvaltning att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18, hid.m 2014.551 

Fullmäktiges beslut 2013-09-19, § 77 
Motion om miljöstrategi för Håbo kmmnun2013-09-19 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kmmnun:fullmäktige 

l. Fullmäktige beslutru·, med hänvisningen till förvaltnings yttrande, att 
avslå motionen. 
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Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-18 

Carina Lund (M) önskar information dels om den nya ordningen för 
omhändertagandet av hushållssopor, där köksavfallet används för 
produktion av biogas och dels om fjärrvännen och dess framtid i Håbo 
kommun. 

Fred Rydberg (KD) frågar om hur det är med "delade turer" inom 
kommunens omsorgsverksamheter. 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att kommunen som arbetsgivare 
verkar för en minskning av "delade turer" och då särskilt inom omsorgen. 

Arbetsskottets beslut 

l. Utskottet föreslår att miljö och tekniknämnds ordförande ordnar ett 
allmänt informationsmöte om kommunens sophantering. 

2. Utskottet beslutar att i samband med ett kommande kmmnunstyrelse
sarnmanträde, ordna en information om fj änvännen inom Håbo 
kommun. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämndens ordförande 
Kommundirektör 
Kanslichef 
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