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KSAU §52 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Följande frågor anmäls av Carina Lund (M): 

Fråga om stenkrossen i Upplands-Bro. 

Fråga om skyltning inför EU-valet. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

- Utsänd ärendelista för dagens sammanträde. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att godkänna utsänd dagordning för dagens· 
sammanträde tillsammans med de två anmälda frågorna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1512 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU §53 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2012/5 

Kommundirektören informerar om att det har förekommit 
överbelastningsattacker mot kommunens datanätverk Attackerna slår under 
perioder ut nätverket vilket förorsaker stora problem. Attackerna kommer 
bland annat från kommunens skolelever. En elev är polisanmäld. 

Kommundirektören informerar om att detaljplan för Logistik Bålsta är ett 
ärende som behandlas av mark- och miljödomstolen. 
Naturskyddsföreningen har på nytt inventerat området och funnit oklarheter 
kring djurlivet i området. Det har anmälts till Länsstyrelsen som senare 
kommer att meddela Håbo om vad kommunen ska göra, om något behöver 
åtgärdas. Detta kan innebära att processen hos mark- och miljödomstolen 

·fördröjs något. 

Carina Lund (M) ställde vid dagens sammanträde en fråga kring vad som 
händer med stenkrossen. Utvecklingschefen informerar om att det kommer 
att sprängas ca 25 Miljoner ton berg för projektet Förbifart Stockholm. 

9 Miljoner ton sprängsten ska fraktas per båt till olika hamnar i Mälaren. I 
Upplands Bro kommun, precis vid läns- och kommungränsen 
(Kalmarviken), har N CC/Ballast en anläggning "Toresta Grus". 

Det är tänkt att en ny angöringsplats/brygga ska anläggas där för l 00-15 O 
båtar/år. Lossning av stenmaterialet skulle pågå dygnet runt i ca 5 år. 

Därefter hanteras/krossas stenmaterialet vid anläggningen för vidare 
transport via lastbil. Den verksamheten skulle ske dagtid. 

Håbo kommun kommer att ges tillfälle att yttra sig i ärendet senare i 
processen. 
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Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2014/80 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på finansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska förändringar mellan nämnderna görs på finansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i kommunens 
budget för år 2014. Resultatet uppgick till 8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige för år 2014. I samband med att riksdagen 
antog förslaget om förändringarna i inkomst och kostnadsutjämningen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot förbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att kommunen 
har stora investeringar. Förvaltningen förslår att budgeten för avskrivningar 
justeras upp till10,0 mkr från 5,4 mkr d.v.s en ökning med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessajusteringar för år 2014 uppgår till 19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det 
ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna förslag till åtgärder för att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på 3,6 mkr. I förhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade förskoleavdelningar och för små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen för att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsförslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ännu inte 
presenterade från förvaltningen. 

Socialnämnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
finns inom köpt institutionsvård för barn och vuxna. Äldreboendet 
solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, försörjningsstödet 
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ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder för att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärderna i 
prognosen. Förslag till åtgärder för att komma i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi för år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns för 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder för att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten för dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnder prognostiserar att följa budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten 

Följande budgetförändringar föreslås för justering av skatteintäkter, 
utjämning och av avskrivningskostnader. 

- skatteintäkternajusteras från budgeterade 919 826 tkr till 914 728 tkr. 

-statsbidrag och utjämningjusteras från 10 249 tkr till30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till10 000 tkr. 

Nämndemas driftbudgetramar behöver förändras till följd av genomförda 
förändringar i organisationen samt till följd av fattade beslut. 
Budgetförändringarna ingår redan i driftredovisningen för att underlätta 
uppföljning, men förändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fullmäktige. 

Följande budgetförändringar är aktuella: 

-Överföring från kommunstyrelsens förfogande till miljö- och 
tekniknämnden för hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D14.1515 
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- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden l 08 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm 
från miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen l 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av l 000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler mm (beslut KS 7 april) 

-Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

-Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen 
för satsning på e-1j änster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
Skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31mars 2014. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05, hid KS 2014.1550. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av ekonomichefen. 

Diskussion förs i arbetsutskottet kring problematiken med budgetunderskott 
främst i skolnämnden, men även i socialnämnden. Ordföranden konstaterar 
att förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen samt 
förvaltningschef för socialförvaltningen bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014. 

7111)1 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsuppföljning 
per31mars 2014. 

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att skatteintäkterna justeras från 
budgeterade 919 826 tkr till914 728 tkr. 

3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att statsbidrag och utjämning 
justeras från l O 249 tkr till 30 671 tkr. 

4. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avskrivningskostnader 
justeras från 5 384 tkr till lO 000 tkr. 

5. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra l 550 tkr från 
kommunstyrelsens förfogande till miljö- och tekniknämnden för hyra 
landstingshuset 

6. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från 
bildningsnämnden 108 tkr, skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 
tkr till kommunstyrelse, totalt 616 tkr för kommunikatörer. 

7. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra från miljö- och 
tekniknämnden 2 600 tkr, för samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att överföra 1000 tkr från KS 
förfogande till skolnämnden för ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsförskolans lokaler mm 

9. Kommunstyrelsen föreslås besluta att överföra 300 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens kommunikationsavdelning för satsning på e-tjänster. 

l O. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att åtgärda/minimera 
redovisade underskott i prognosen för helår 

11. Åtgärderna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med 
delårsbokslut per augusti 2014 
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Datum 
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KS 2014/16 

Ekonomichefen informerar om kommunens budget for år 2015 och de 
prognosforändringar som har skett efter den budgetkonferens som ägde rum 
den 28 april2014. 

Skatte- och utjämningsprognos for 2015 ser totalt ut att bli högre än det som 
presenterades på budgetkonferensen i år. Ekonomichefen går igenom 
forändringar av Håbo kommuns skattenetto de kommande åren. 
Ekonomichefen presenterar även budget 2014, finansplan 2015-2017 samt 
investeringar och finansiering 2015-2017. Upplåningsbehovet år 2015 
beräknas motsvara 48,0 miljoner kronor på den investeringsvolym som 
presenterades på budgetkonferensen. 

Kommundirektören upplyser om att forslag till budget for år 2015 gäller 
under forutsättning att nämnderna håller sin budget och inte går med 
underskott år 2014 samt att nämnderna arbetar med egen detaljbudget under 
hösten 2014. 

Utifrån budgetforslag for år 2015 har de politiska partierna att lägga fram 
sina budgetförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj 2014. 

Beslutsunderlag 
- Presentation från ekonomichefen. 

Beslut 

l. Arbetsutskottet noterar informationen. 
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JUSTERARE 

KSAU §56 KS 2013/75 

Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1 :a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och 
Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, §55 att överlämna motion 
daterad 2013-05-29 till skolnämnden för beredning. 

I motionen konstateras att kommunen verkar för att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever". 

I motionen yrkar motionärerna "att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i 
Håbo kommun". 

Av skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28 framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen idag arbetar med Håbo kommuns IT -avdelning för 
att under 2014 ta fram en IT -plan för utvecklingen av förskolors- och 
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN att föreslås. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma till nämnden med ett kostnadssatt 
förslag under hösten 2014. 

Skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnämndens beslut och 
konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN till EN hanteras i 
budgetprocessen för 2016. 

Beslutsunderlag 

- skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198. 

skolnämndens beslut 2014-03-03, § 17. 
Tjänsteskrivelse dateras 2014-02-14. 

- skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
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JUSTERARE 

KSAU §57 KS 2014/74 

Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde Håbo 
kommun 2013 

Sammanfattning 
Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde sedanjanuari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionerna i Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefmska 
minoritet som utgör ca 19 %, inklusive tredje generationen, av 
total befolkningen. 

Minoritetens rättigheter rör bland annat rätt att använda sitt språk i 
kontaktema med kommunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller 
delvis på finska samt aktiva insatser för att främja det finska språket och den 
finska kulturen. Verksamheten finansieras via statsbidrag. 

Föreligger en verksamhetsberättelse över genomförda aktiviteter under år 
2013 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse finskt förvaltningsområde daterad 2014-04-14. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1379. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Arbetsutskottet föreslår att verksamhetsutvecklare för finskt 
förvaltningsområde bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 
2014 för att informera i ärendet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna informationen till 
komunfullmäktige. 
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Redovisning av beredd motion om utbetalning av 
föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av 
kommunens anläggningar samt kommunens subventioner för 
uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överlämna en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kommunstyrelsen för beredning. 

Av motionen framgår bland annat följande: 

"Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida finns drygt 200 föreningar. A v dessa är 65 
idrottsföreningar, 11 barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte 
minska det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att 
tjejsporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men är det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en sammanställning/förening över vilka bidrag som 
betalts ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning 
samt vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa" 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt Håbo kommuns kostnader 
för föreningslivet under 2012 och 2013 i en rapport. Av rapporten framgår 
att föreningslivet i Håbo kommun totalt har kostat cirka 21,6 milj 2012 och 
21,1 milj 2013 inklusive investeringar och exklusive lönekostnader. 

Förvaltningen kan även konstatera att kommunens kostnader för lokaler, 
anläggningar och bidrag är idag är spridda på flera förvaltningar i 
kommunen. Sedan 2012 har organisationen förändrats flera gånger och 
ansvaret för föreningar och lokaler har flyttats mellan förvaltningar och 
verksamheter. 

Dock kan förvaltningen konstatera att Håbo kommuns totala hantering av 
föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas till dagens förhållanden 
och resurser. Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför under 2014 och 
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2014-05-06 

KS 2013/107 

2015 att arbeta fram förslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver kommer även avtal i vissa fall orrliörhandlas. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av kostnader för föreningslivet i Håbo kommun
daterat 2014-04-16. 

Fullmäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 

Motion daterad 2013-09-16. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Fred Rydberg (KD) önskar ställa frågor i ärendet. Ordföranden konstaterar 
att ansvarig tjänsteman bjuds in för att föredra ärendet på kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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Redovisning av berett medborgarförslag om att införa e
legitimation för alla tjänster på hemsidan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 61 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-08-30 till kommunstyrelsen för beredning. 

Medborgarförslaget föreslår att Håbo kommun inför e-legitimation för alla 
tjänster på kommunens webbplats/hemsida som till exempel anmälan till 
förskola, ansökan om bygglov med flera ansökningar och tillstånd. 

Förvaltningens beredning 
Håbo kommun har under våren 2014 påbörjat en satsning som har som 
målsättning att öka antalet tillgängliga och lättanvändliga e-tjänster på 
kommunens webbplats. satsningen kommer att bedrivas i projektform och 
ledas utav en e-tjänsteutvecklare. 

En del av arbetet kommer handla om att identifiera vilka tänkbara e-tjänster 
som kräver legitimering. Förvaltningen menar att ett införanade av e
legitimation för alla tänkbara e-tjänster på kommunens webbplats skulle 
innebära en minskad användarnytta, detta eftersom det finns flera exempel 
på e-tjänster som inte kräver legitimering- till exempel begäran om allmän 
handling och inlämnande av synpunkt. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag daterat 2013-08-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 61 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1340. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget. 
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Förslag till ide- och gestaltningsprogram Bålsta centrum 

Sammanfattning 
I enlighet med godkänd projektplan KS 2013-05-20 §98 har ett 
gestaltningsprogram for planprogramområdet Bålsta centrum tagits fram. 
Arbetet med gestaltningsprogrammet har skett under perioden maj 2013-
april 2014 och har kommit att utmynna i ett forslag till Ide- och 
gestaltningsprogram for Bålsta centrum. 

Målet med Ide- och gestaltningsprogrammet är att forstärka Bålstas identitet 
som stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram 
for Bålsta centrum. 

Ide och gestaltningsprogrammet består av en rapport med bilagor avseende 
ändringar från planprogram, områdesanalys och analys av planprogram, 
handels- och bullerutredning. 

Ide- och gestaltningsprogrammet syftar till: 
att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum, 
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya 
bebyggelsen, samt 
att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. 

Ide- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av 
de kommande detaljplanemas utformningskrav samt som stöd vid 
bygglovprövning. 

För att tydliggöra de ändringar/avsteg där ide- och gestaltningsprogrammet 
skiljer sig från Planprogram for Bålsta centrum KS 2012-11-26 §189 
bifogas Bilaga l Ändringar som beslutsunderlag. 

Beslutsunderlag 
Ide- och gestaltningsprogram for Bålsta centrum, daterad 2014-X:X-X:X 

Bilaga l Ändringar 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-15, hid KS 2014.1351. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av projektledare for Bålsta centrum. Ordforanden 
informerar om att ärendet även kommer att föredras på kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 maj 2014. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ide- och gestaltningsprogram 
för Bålsta centrum. 

JUSTERARE f 
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Förslag till korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta 
centrum, KS 2012-11-26 §194. 

Ett ide- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april2014. I arbetet med ide- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering/utökning av 
detaljplaneområdet Föreslagen utökning omfattar kontorsbyggnad norr om 
kommunhuset, flytt av stockholmsvägen samt ytterligare bostäder mellan 
stockholmsvägen och järnvägen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgränsning, daterad 2014-04-11. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1292. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av projektledare för Bålsta centrum och av planarkitekten. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan l, Resecentrum 
och stationsområdet, Bålsta centrum enligt föreslagen avgränsning. 

JUSTERARE 
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Förslag till korrigerat detaljplaneområde samt namnändring för 
Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen har uppdragits att upprätta förslag till 
detaljplan för Bålsta centrum Etapp 2, omfattande fastigheten Väppeby 7:9 
m.fl, fastigheter KS 2013-02-04 §23. 

Ett ide- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april2014. I arbetet med ide- och 
gestaltningsprogrammet har även etappindelning, byggordning och 
tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi studerats. Som en 
följd av dessa studier föreslås en korrigering av detaljplaneområdet 
Föreslagen korrigering omfattar minskat område för bostäder mellan 
stockholmsvägen ochjärnvägen samt utökning av detaljplaneområdet i norr 
till att även omfatta spårreservat för eventuellt tillkommande järnvägsspår. 

För att hålla en konsekvent namnsättning av detaljplaner inom 
planprogramområdet Bålsta centrum föreslås att aktuell detaljplan ändrar 
namnsättning till: 
Detaljplan 2, Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum 

Beslutsunderlag 

Förslag till avgränsning daterad 2014-04-11. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1295. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Godkänna namnändring för detaljplanen Bålsta centrum Etapp 2, 
omfattande fastigheten Väppeby 7:9 m.fl, fastigheter till Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum. 

2. Godkänna korrigerat detaljplaneområde för Detaljplan 2, Bostäder 
mellan stockholmsvägen och järnvägen, Bålsta centrum enligt 
föreslagen avgränsning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1518 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 62 

JUSTERARE 

tlfl ;t)' l 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2012/104 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1518 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2012/66 

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för Krägga 1 :217, 
del av 1 :211, Krägga, Hå bo kommun, Uppsala län 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget på konferensanläggningen Krägga herrgård, cirka 5 
km från Bålsta i Håbo kommun, vid Mälaren. Planområdet är cirka 5,5 
hektar och omfattar fastigheterna Krägga l: 11, l :211 och l :22 7-25 3. 

Planändringen syftar till att möjliggöra en flytt av en befmtlig byggrätt för 
konferensändamål inom gällande detaljplan. Idag finns en byggrätt för 
konferensändamål i en våning vid Mälarens strand, direkt nordväst om 
herrgården i Krägga. Byggrätten föreslås i denna planändring utgå för att 
inte försämra upplevelsen av och tillgängligheten till Mälaren och dess 
stränder, och ersättas med en byggrätt längre från Mälaren, strax norr om 
herrgårdens nordligaste flygelbyggnad. Byggrätten föreslås dock ytrnässigt 
fördelas på två våningar istället för en våning. Planändringen medför 
därmed ingen ökning av byggrätten utan enbart en lägesförändring och 
omdisponering av en befintlig byggrätt för konferensändamåL 

Planändringen utförs genom tillägg till gällande detaljplan vilket innebär att 
underliggande detaljplan nummer 3 78, detaljplan för Krägga l :217, del av 
l :211 gäller jämsides med detta tillägg. 

Utformningen av ändringen av detaljplanen stämmer överens med den 
kommuntäckande översiktsplanen för Håbo kommun. 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanens konsekvenser redovisas istället under rubriken inverkan på 
miljön. 

Detaljplanen har varit ute på samråden den 28 oktober 2013 till och med den 
25 november 2013. Inkomna synpunkter ledde till en mindre redaktionell 
ändring. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 §Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 
- Tillägg till plankarta samt plan- och genomförandebeskrivning, 

upprättad 2013-08-20. 

- Utlåtande och yttranden, daterad 2014-03-31. 

Delegationsbeslut behovs bedömning, daterad 2014-03-31. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1113. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av planarkitekten. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2012/66 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

JUSTERARE 

l. Kommunstyrelsen noterar att förslaget innebär en mindre ändring av 
planbestämmelserna och beslutar därmed med hänvisning till 
kommunfullmäktiges delegation, att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § 
plan- och bygglagen (1987:10). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 64 KS 2009/83 

Redovisning av berett medborgarförslag om förbättrad 
gästbrygg a, uppförande av orienteringstavla samt farthinder för 
fordonstrafik vid och i anslutning till småbåtshamnen i 
Aronsborgsviken, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget (KS 2009/83, 2009.2215) inkom 2009-07-27 till Håbo 
kommun. Författaren till förslaget vill: 

11 att det ska byggas en ordentlig gästbrygga och/eller en riktig 
gästhamn, 

111 att kommunen uppför en orienteringstavla för besökare som kommer 
sjövägen samt 

111 att farthinder läggs längs vägen från Aransborgsrondellen fram till 
båtklubben 

Kommunstyrelsen har lämnat över förslaget till förvaltningen för beredning. 

Förvaltningens förslag på genomförande 
Håbo kommun är en Mälarkommun. Det finns i dagsläget ingen tydlig eller 
stark koppling mellan den fysiska bebyggelsen i Bålsta tätort och Mälarens 
stränder. Däremot finns en tydlig ambition från kommunens sida att knyta 
tätorten och kommunen närmare Mälaren. Förvaltningen bedömer att 
Aransborgsviken är en bra plats för att koppla Bålsta närmare Mälaren 
avseende kommunikationer, boende, rekreation och turism. 

Medborgarförslaget yrkar på att utveckla området vid Aransborgsviken för 
att koppla tätorten till vattnet. Förvaltningen anser att förutsättningarna för 
detta bör utredas närmare i fråga om fysiska förutsättningar och lokalisering. 
Lämpligen sker detta inom ramen för plan- och bygglagen i en kommande 
planeringsprocess. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att medborgarförslaget ska 
anses fårdigbehandlad med hänvisning till de uppgifter som framkommit 
under beredningen. 

Beslutsunderlag 
- Beslut miljö- och tekniknämnden 2012-02-20, § 20. 
- Beslut miljö- och tekniknämnden 2010-03-02, § 22. 
- Fullmäktiges beslut 2009-09-28, § 81. 
- Medborgarförslag gästbrygga m.m daterade 2009-07-27. 
- Tjänsteskrivelse/svar daterad 2013-11-14, hid KS 2013.3272. 
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Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2009/83 

Carina Lund (M) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att 
förvaltningens svar ska förtydligas. Carina Lund (M) föreslår också att 
förvaltningen ges i uppdrag att med Marknadsbolaget kontrollera 
möjligheterna till en orienteringstavla. 

Ordföranden prövar förslaget om återremiss och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med Carina Lunds (M) förslag. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget återremitteras med 
motiveringen att förvaltningens svar ska förtydligas. Förvaltningen ges i 
uppdrag att med marknadsbolaget kontrollera möjligheterna till en 
orienteringstavla. 
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Personalfest i Håbo kommun 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2014/76 

2012 genomfördes en uppskattad personalfest i Håbo kommun med högt 
deltagande. Bakgrunden till det var att kommunens ledningsgrupp året innan 
noterat att förvaltningarna erbjudit sina medarbetare julbord, julluncher och 
likande utan central avstämning. Detta medförde att nivån det som 
medarbetarna erbjudits varierade kraftigt vilket ledde till att situationen 
upplevdes som orättvis. I det sammanhanget beslutades att 
koncerngemensam personalfest skulle ersätta de förvaltningsgemensamma 
julborden ochjulluncherna. 

2013 genomfördes ingen personalfest Däremot beslutade kommunstyrelsen 
att all personal skulle erbjudas julbord, vilket skedde och fick stor· 
uppskattning. 

I år är det förvaltningens uppfattning att det vore bra att på nytt genomföra 
en personalfest, istället för julbord. Det faktum att samtliga anställda varje 
år erbjuds en gemensam personalfest eller julbord är ett koncept som 
fungerar. Det uppskattas och upplevs som rättvist. 

Förvaltningen uppskattar kostnaden för en koncerngemensam personalfest 
till ca 350 OOOkr. 

I samband tidigare personalfest har medarbetare från kommunens bolag 
bjudits in, liksom räddningstjänstens personal i Håbo kommun, att deltaga 
till självkostnadspris. Förvaltningen föreslår att den personalen även år 
erbjuds vara med att deltaga till självkostnadspris. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att anordna en personalfest samt att kommunstyrelsens 
beslutar att fmansiera personalfesten med ett anslag på 350000 kr ur 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivesle daterad 2014-04-15. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att genomföra en 
personalfest 2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fmansiera personalfesten med ett anslag 
på 350 000 kr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 
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3. Kommunstyrelsens beslutar att personal från räddningstjänsten i Håbo 
samt de kommunala bolagen inbjuds att deltaga till självkostnadspris. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

KS 2013/104 

Redovisning av berett medborgarförslag avseende 
trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146-
korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
Kornmunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 64 att överlämna 
medborgarförslag daterat 2013-09-10 till kommunstyrelsens för beredning. 

I medborgarförslaget påpekas ett antal trafikförhållanden såsom 
hastighetsöverskridanden, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter 
vägavsnittet med mera. Förslag på åtgärder som bör genomföras redovisas 
som sänkt hastighet, uppsättande av hastighetskameror, asfaltering av gäng
och cykelväg, trafikövervakning med mera. 

Kornmunstyrelsen beslutade 2013-11-20 att remittera medborgarförslaget 
till miljö- och tekniknämnden för yttrande. 

Miljö- och tekniknämnden beslutade 2014-03-17, § 35, om yttrande 
angående frågan. Av yttrandet framgår följande: 

"Trafikverket är väghållare för den aktuella vägsträckan. Kommunen 
ansvarar för gång- och cykelvägen och avdelningen föreslår därför att 
kornmunfullmäktige anslår pengar för asfaltering av den aktuella sträckan 
och att detta hanteras inom ordinarie investeringsbudgetprocess för 2015. 

Miljö- och teknikförvaltningen anser att Trafikverket, i egenskap av 
väghållare, bör bilda och leda en arbetsgrupp där förvaltningen kan ingå. I 
en sådan arbetsgrupp bör åtgärdsplan och tidplan för genomförande 
diskuteras." 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att miljö- och tekniknämnden 
inte genomfört en beräkning av vad asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta. Därmed kan inte fullmäktige besluta anslå medel för en 
asfaltering. Nämnden bör precisera kostnaderna för en eventuell asfaltering, 
samt klargöra om de finns med i nämndens budgetprocess inför 2015. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar också nämnden bör förtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt få tillstånd en 
lösning i frågan. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att medborgarförslaget 
återremitteras till Miljö- och tekniknämnden för kompletterande 
information. 

JUSTERARE 
7 
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- Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-03-17, § 35. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 64. 

- Medborgarforslag daterat 2013-09-10. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1433. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

l. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera medborgforslaget till Miljö
och tekniknämnden. 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap. 1 § Sol, 2014 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen for 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen 
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kommun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. Varken den 30:e september eller per den 31 :a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IV O den 2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gynn
ande beslut enligt LSS som inte är verkställd. Alla beslut enligt SoL är 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveckling som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2014-02-26, § 21. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28, hid KS 2014.1467. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 
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KS 2013/127 

Reglementen för miljö- och tekniknämnden samt 
tillståndsnämnden - revidering 

Sammanfattning 
Reglementen för miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 
reviderades och antogs i samband med verksamhetsövergång till ny bygg
och miljöförvaltning vid årsskiftet 2013/2014. 

För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd behöver reglementet för tillståndsnämnden revideras genom att 
nedanstående punkter flyttas från tillståndsnämndens reglemente till miljö
och tekniknämndens reglemente: 

att ansvara för trafikliggaren 
handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 
funktionsnedsatta 

På så sätt får miljö- och tekniknämnden ett helhetsansvar för kommunens 
trafik- och gatufrågor. 

Förändringen av reglementena föranleder inte något behov av 
budgetjusteringar mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden, daterat 2014-03-31. 
Reglemente för tillståndsnämnden, daterat 2014-03-31. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1102. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderade 
reglementen för Miljö- och tekniknämnden och Tillståndsnämnden 

2. Fullmäktige beslutar att de nu antagna reglementena ersätter tidigare 
beslutade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare. 
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Datum 

2014-05-06 

KS 2014/57 

Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska enligt Håbo kommuns reglemente för intern kontroll 
varje år anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. 
Resultatet från den interna kontrollplanen ska löpande återrapporteras till 
nämnden. 

För att få en starkare politisk förankring i styrelsens 
internkontrollverksamhet så beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 
2014-03-18 om att uppdra till utskottets ledamöter att genomföra en 
individuell prioritering av de risker som identifierats av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Denna prioritering har nu sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning 
till ett förslag till en intern kontrollplan för kornmunstyrelsen 2014 
innehållandes 10 st risker och kontrollmoment 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens antar förslaget. 

Beslutsunderlag 

Förslag till intern kontrollplan för 2014, daterad 2014-04-11. 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-18, § 41. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-02. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-11, hid KS 2014.1287. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan för 
2014. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning 
att genomföra kontroller i enlighet med planen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att i samband 
med delårsbokslut och bokslut rapportera resultatet av kontrollerna till 
styrelsen. 
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Datum 

2014-05-06 

KS 2014/45 

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens verksamheter och 
dels kommunövergripande frågor 

Sammanfattning 
Nu gällande ordning för frrmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels kommunövergripande beslutades av 
kommunstyrelsen 2014-03-03, § 42. 

Efter granskning av beslutet så har förvaltingen upptäckt att en av 
beslutspunktema var otydligt formulerad. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att utse följande till firmatecknare för kommunstyrelsen och för 
kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani, 
två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchef Tarja Dahlin. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-03, § 42. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1404. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
två i förening. 
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Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S), 
kommunstyrelsens vice ordförande Lars-Göran Bromander (S), 
kommundirektör Per Kjellander, ekonomichefVipul Vithlani 
var för sig i förening med en av följande: kanslichef Jonas 
Eliasson eller personalchefTarja Dahlin. 

2. Kommunstyrelsens beslutar att ovanstående beslut gäller tills vidare. 

3. Kommunstyrelsens beslutar att upphäva tidigare beslut i ärendet, 2014-
03-03, § 42. 
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Datum 

2014-05-06 

KS 2013/112 

Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och 
oberoende informationsblad 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65 att remittera 
medborgarförslag inlämnat 2013-09-18 till kommunstyrelsens för 
beredning. Av förslaget framgår följande: 

"Håbo kommun med en folkmängd med ca 20 000 personer, med en stark 
utvecklingspotential i Målarregionen bör ha ett eget informationsblad. Att 
förlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med 
helt annan information kan bli belastande och kontraproduktivt Dessutom, 
vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med 
redaktionen öppnar för annonsörer vars verksamhet strider med den policy 
som kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning får inte bli beroende av 
varandra och därigenom styra informationen i en viss riktning. Därför 
behövs ett oberoende informationsblad." 

Förvaltningens beredning 
Under perioden februari 2010 till maj 2012 producerade Håbo kommun en 
egen tidning- Håbo Idag - innehållande kommunal information. Tidningen 
distribuerades till samtliga hushåll i kommunen. En utvärdering visade att 
framtagandet av tidningens innehåll, produktion och distribution var 
kostsamt i förhållande till hur många som tog del av informationen. Därför 
fattades ett beslut om att lägga ner tidningen. 

För att tillgodose informationsbehovet hos Håbo kommuns medborgare, 
företag, föreningar och besökare använder Håbo kommun idag en mix av 
kommunikationskanaler. Denna mix består av både digitala och tryckta 
kanaler som är lämpliga för olika målgrupper och olika informations- och 
kommunikationsmåL Vissa kanaler är kommunens egna, andra innebär att 
kommunen köper utrymme i en kommersiell kanal. Utvärdering och 
förändringar av denna mix sker regelbundet för att säkerställa att den består 
av kanaler som når så många av respektive målgrupp som möjligt på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 

De två senaste medborgarenkätema, som genomförs av SCB, visar att Håbo 
kommuns medborgare är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den 
kommunala informationen. Förvaltningens bedömning är därför att 
nuvarande kanalmix är väl anpassad efter de behov och resurser som finns 
till kommunens förfogande. 

För Håbo kommun är det viktigt att alltid ha ett professionellt 
förhållningssätt till media och andra kommersiella aktörer. Håbo kommun 

JUSTERARE v 
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annonserar och besvarar därför insändare i kanaler med en ansvarig 
utgivare. Detta för att säkerställa att lagar och regler följs och att 
förhållningssätt och relationer är professionella. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 65. 
Medborgarförslag daterad 2013-09-18. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14, hid KS 2014.1329. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
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KS 2014/81 

Integrations- och flyktingspolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 90, att inrätta en tillfällig 
beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett integrationspolitiskt 
program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Beredningen har nu avslutat sitt arbete och redovisar ett förslag till 
integrations- och flyktingpolitiskt program för Håbo kommun. 

Förvaltningens beredning 
Enligt kommunallagens 5 kap,§ 27, fastställer att om ett ärende har beretts 
bara av en fullmäktigeberedning skall en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att förslaget till integrations- och 
flyktingpolitiskt program är ett kommunövergripande dokument som 
påverkar verksamhetsområdet i samtliga nämnder. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
remittera förslaget till samtliga nämnder för yttrande. 

Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
fastställa remisstiden till30 juni 2014. 

Beslutsunderlag 

Förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-24, hid KS 2014.1438. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till 
integrations- och flyktingpolitiskt program till samtliga nämnder för 
yttrande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nämndemas yttrande ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 juni 2014. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
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KS 2013/148 

Beredning av politisk organisation inför kommande 
mandatperiod 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-01 har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt partiemas 
gruppledare i kommunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kommun ska ha en politisk organisation ... 

. . . som underlättar måluppfyllelse 

... som stärker förutsättningarna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kornmun som attraktiv arbetsgivare 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehantering 

Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 innebär att miljö- och tekniknämnden 
och bildningsnämnden läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kornmunstyrelsen respektive skolnämnden. Tillståndsnämnden får en egen 
förvaltning. Socialnämnden delas eventuellt i två nämnder. Tillfälliga 
beredningar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 

Huvuddelen av organisationsförändringen börjar gälla 2015-01-01 men 
förvaltningsorganisationens anpassning till den förändrade politika 
organisationen, påbörjas under år 2013. 

Fullmäktige tillsatte vid samrna tillfälle en tillfällig beredning bestående av 
gruppledarna från varje politiskt parti, med uppdrag att närmare utreda: 

Organisation av "myndighetsutövning mot enskild" inom social 
verksamhet i form av utskott inom socialnämnden eller egen 
nämnd. 
Antalledamöter i nämnder och styrelser 
Införande av oppositionsråd 
Arvoden till förtroendevalda 
Eventuellt införande av "politiska lärlingar". 
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Av beredningens beslut 2014-03-25, § 35 framgår följande: 

l. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd - individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Beredningen föreslår följande antalledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse: 

Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevalda för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndemas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om" Införande av oppositionsråd". Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6. Beredningen föreslår att möjligheten till "politiska lärlingar" införs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nämnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8. Beredningen avslutar därmed sin verksamhet genom att redovisa 
ovanstående till kommunfullmäktige 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker beredningens förslag och 
konstaterar att beslut om arvodering, införande av oppositionsråd och 
nämndemas utskott hanteras via enskilda beslut. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt beredningens förslag. 

711'1#1 
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Beredningens beslut 2013-03-25, § 35. 
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- Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1430. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att den del av socialnämndens verksamhet som for 
närvarande hanteras inom nämndens biståndsutskott överfors i en nämnd 
- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att den politiska organisationen ska bestå av 
följande antalledamöter i nämnder och kommunstyrelse: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överfdrmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun 
och uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat forslag i 
samband med redovisningen av motion av infarande av politiska 
lärlingar. 

4. Fullmäktige beslutar att ovanstående beslut infdrs från och med 

2015-01-01 
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Övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-06 

Carina Lund (M) ställde frågan om var partierna får sätta upp skyltar bland 
annat i samband med EU-valet. Arbetsutskottet konsteraratt skyltning är 
tillåten från och med den 7 maj men att det inte är tillåtet att sätta upp 
skyltar i rondellerna. 

Kommundirektören f'ar i uppdrag att ta reda på var partierna får sätta upp 
skyltar inför valen. Kommundirektören återkommer med besked till 
partierna. 
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