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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 75 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 
Följande fråga anmäls av Carina Lund (M): 

Fråga om incidentrapportering inom Västerängsskolans verksamhetsom
råde. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordning och 
ärendelista kompletterad med ovanstående fråga 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1819 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 76 

Informationer 

Sammanfattning 

KS 2012/5 

Följande informationer lämnas under sammanträdet: 

Remiss får Länsstyrelsen angående förslag till beslut om utökat strandskydd 
i H åbo kommun 
Fredrik Holmgren, samhällsplanerare, och Klas Ljungberg, utvecklingschef, 
informerar om att Håbo kommun mottagit förslag till beslut om utökat 
strandskydd från Länsstyrelsen i Uppsala län. Länsstyrelsens förslag innebär 
en generell utökoing av strandskyddet i Håbo kommun till 300 m för hela 
Mälaren fårutom Bålsta, Hagviken och Krägga. 

Länsstyrelsen önskar att kommunstyrelsen yttrar sig över förslaget. Yttran
den ska vara länsstyrelsen till handa senast 15 juni. För att hinna med det 
kommer förvaltningen att presentera ett fårslag till yttrande på kommunsty
relsens sammanträde den Il juni. 

Landsbygdsutveckling i strandnäraläge (LIS) 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2013-09-02, § 131, att upp
dra till förvaltningen att arbeta med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
gällande Landsbygdsutveckling i strandnäraläge (LIS). 

Fredrik Holmgren informerar övergripande om hur förvaltningens arbete 
fortskrider. 

Väppeby 7:18 mjl 
Klas Ljungberg informerar om att förvaltningens arbete med att Väppeby 
7:18 mfl fortsätter. 

Beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1821 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 77 KS 2014/89 

Inrättande av näringslivsråd i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Enligt antaget reglemente så ingår det i kommunstyrelsens ledningsfunktion 
att utveckla, samordna och följa upp kommunens övergripande näringslivs
frågor. 

För att formalisera och effektivisera detta arbete föreslår kommunstyrelsens 
förvaltning att det under kommande mandatperiod inrättas ett näringslivsråd 
under kommunstyrelsen. 

Förvaltningen bifogar förslag på reglemente. 

Beslutsunderlag 
- Reglemente för Håbo kommuns näringslivsråd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut: 
l. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Näringslivsråd i I-Iåbo kom
mun från och med l januari 2015. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reglemente för 
Näringslivsrådet 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1780 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 78 KS 2010/72 

Samråd av bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-18 att uppdra förvaltningen att upp
rätta ett förslag till bostadsförsörjningsplan. Den l januari 2014 ändrades la
gen (2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt lagen 
ska varje kommun med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommu
nen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kornmunfullmäktige 
under varje mandatperiod. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla: 

kornmunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbe
ståndet, 

kommunens planerade insatser för att nå målen samt 

hur konununen tagit hänsyn till relevanta nationell och regionala 
mål. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med be
rörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar för regionalt till
växtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat samrådsförslag på Bostads
försörjningsprogram för perioden 2015-2018 med utblick mot år 2030. Un
der samrådet får aktörer enligt sändlista möjlighet att yttra sig om förslaget. 

Sändlista för samråd 

Internt 

Miljö- och tekniknämnden 
skolnämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tillståndsnämnden 
Överförrnyndamämnden 
Avdelningen för kultur och livsmiljö 
Ekonomiavdelningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 78 KS 2010/72 

Politiska partier (Håbo kommun) 

Externt 

Socialdemokraterna 
Moderaterna 
Miljöpartiet 
Folkpartiet 
Kristdemokraterna 
Centern 
Vänsterpartiet 
Bålstapartiet 
Sverigedemokraterna 

Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm 
Landstinget Uppsala län, kollektivtrafiknämnden 
Stockholms läns landsting, trafiknämnden 
Regionförbundet Uppsala 
Enköping, Uppsala, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kom
muner 
Trafikverket Region Öst 
Svenska Kraftnät 
Skanova 
Vattenfall Distribution 
Fastighetsägarna Mitt-Nord 
Hyresgästföreningen Håbo 
Kommunala handikapprådet 
Lyssna och Njut 
Bålsta Kabel-TV 
E. ON Elnät och Värme 
PEAB 
Skanska 
NCC 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

Ärendet föredras av samhällsplanerare Fredrik Holmgren. 

Beslutsunderlag 
- Samrådsförslag Bostadsförsörjningsprogram (KS nr: 2014.1147) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 78 KS 2010/72 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att gå ut på sam
råd med samrådsförslaget av bostadsförsörjningsstrategin, enligt sänd
lista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1781 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 79 KS 2014/36 

Detaljplaneuppdrag för Bålsta 1 :35 och Bålsta 1 :36 i Bålsta, 
Håbo kommun - Planbesked 

Sammanfattning 
I centrala Bålsta, norr om Stockholrnsvägen, äger 746 Entreprenad AB två 
angränsande fastigheter, Bålsta 1:35 och Bålsta 1:36. 746 Entreprenad AB 
har 2014-01-20 lämnat in ansökan om planbesked om detaljplaneläggning 
av fastigheterna Bålsta l :35 och Bålsta l :36. På fastigheterna avses byggas 
ca 30 nya ungdornslägenheter. De avses uppföras i ett eller fler flerbostads
hus i tvåltre plan. 

I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 20 l O antagen av Korn
munfullmäktige 2010-06-04 och lagakraft 2010-07-28 ingår det aktuella 
området i det centrala området av Bålsta tätort som är ett utpekat för bostä
der och komplement service. 

Planområdet omfattas av en garnmal byggnadsplan Y2 Bålsta stationssam
hälle som hade vunnit laga kraft 1956-01-10 och vars genomförande tid gått 
ut. Fastigheterna Bålsta l :35 och Bålsta l :36 är i byggnadsplanen Y2 plan
lagda för bostadsändarnål (BFiv) som kan bebyggas med friliggande hus i 
en plan med möjlighet av vindinredning. Av tomt som omfattar med F be
tecknat område får högst en femtedel bebyggas samt får endast en huvud
byggnad och ett uthus eller annan garagebyggnad uppföras. 

Inom planområdet finns inga allmänna ytor som omfattas av länsstyrelsens 
förordnande enligt§ 113 byggnadslagen (BL). Området bedörns kunna de
taljplaneläggas utan avvaktan på programmets färdigställande. 

Gällande byggnadsplanens bestämmelser räcker inte till med avseende på 
sökandens önskemål. Planavdelningens bedömning är att sökandens önske
mål att bygga nya ungdornsbostäder i centrala Bålsta är förenligt med intent
ionerna i den fördjupade översiktsplanen. Planavdelningens förslag till be
slut är att bevilja planuppdrag enligt ansökan och framtagen uppdragsbe
skrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar fastigheterna Bålsta 
l :35 och Bålsta l :36 som båda ägs av 746 Entreprenad AB. Områdets areal 
är ca 4.000 rn2 

Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då plan
ändringen är av intresse för allmänheten. 

Detaljplanen bekostar sökanden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 79 KS 2014/36 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 3:e kvartalet 2015. Detaljpla
nen kommer att hanteras enligt nya PBL (201 0:900). 

Avgift för detta beslut tas ut med 15 540 kr enligt kommunens fastställda 
taxa. 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kammunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, daterad 2014-01-20 

- Uppdragsbeskrivning med karta över planområdet, daterad 2014-05-12 

Arbetsutskottet behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Domagoj Lovas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut: 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Bålsta l :35 och Bålsta l :36 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet for Bålsta l :35 och 
Bålsta l :36 bekostas av sökanden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1790 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 80 KS 2014/88 

Planbesked för planmodernisering -etapp 1 

Sammanfattning 
Inom Bålsta tätort gäller ett antal gamla byggnadsplaner som inte stämmer 
överens med verkligheten. I mesta fall handlar det om våningsantal, ej 
byggbar prickmark, byggnadsarea och hustyp. 

Bygglovavdelningen har fått ett antal förfrågningar/ansökningar från privata 
personer om att bygga till, bygga om komplementbyggnader eller vidta 
andra typer byggåtgärder på sina fastigheter som avvisades på grund av 
skillnader mellan planbestämmelser i gällande detaljplaner och verkligheten. 

Syftet med det här projektet är att ta fram förslag till modernisering av gäl
lande och utförda byggnadsplaner/detaljplaner som bör anpassas till den re
dan byggda miljön inom området. Med det här projektet tar kommunen 
ställning till varför, hur och när gamla utförda planer ska moderniseras samt 
hur ska planarbete finansieras. 

Analysen av gamla utförda byggnadsplaner/detaljplaner inom Bålsta tätort 
visade att det finns ca 20 eller fler planer som är i behov av modernisering. 
Etapp l av inventering och modernisering av byggnadsplaner/detaljplaner 
ska ha fokus på de planerna som anses mest prioriterat och som kan moder
niseras med enkla åtgärder- små ändringar eller genom upphävande av del 
av planbestämmelser. 

Etapp l omfattar följande byggnadsplaner/detaljplaner: 

o 203 Nybygget Bålsta l :287 m.fl. 
o K5 Västra Myrskären 

• K6A Båtsbacken 

• K8 Torresta l :4 

• Kil Getberget 

• K48 Broby 2:1 

• Y2 Bålsta stationssamhälle 

Planmodemisering av ovannämnda planer anses ske med enkelt planförfa
rande. 

Planarbete bekostar kommunen. Planavgift ska tas i samband med bygglov. 

Beräknad ungefarlig tidpunkt för antagande är 2015-2016. 

Avgift för detta beslut tas ej. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1822 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 80 KS 2014/88 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-12 

- Uppdragsbeskrivning med kartan, daterad 2014-05-12 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Domagoj Lovas. Kanslichef Jonas Eliasson 
informerar att arbetsutskottet enligt punkt l 0.11 i kommunstyrelsens dele
gationsordning äger rätten att besluta om planuppdrag vid enkelt planförfa
rande. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att 
upprätta förslag till ändring av detaljplanerna: 203, K5, K6A, K8, Kli, 
K48 samt Y2 genom ändring eller upphävande av en del av planbe
stämmelser med enkelt planförfarande. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att detaljplanearbetet bekostar 
kommunen. Planavgift ska tas i samband med bygglov. 

Beslutsexpediering 
Planchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014_1822 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 81 KS 2013/150 

Detaljplaneuppdrag för Frösunda 3:1 ,Vi by förskola i Bålsta 
tätort, Håbo kommun - Planbesked 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltning, Fastighetsavdelning, har 2013-12-11 lämnat in 
begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby i delen som 
omfattar Viby förskola. Upphävandel avser del av fastigheten Frösunda 3:1 i 
Håbo kommun. 

Begäran om upphävande av del av detaljplan K42 Södra Viby som avser del 
av fastigheten Frösunda 3:1 kompletterades också med ett önskemål att de
taljplan även medge utökning av byggrätt till ca 4 000- 5 000 m2

• För att 
medge flexibilitet förskolebyggnad skulle ha möjlighet att uppföras i två 
plan. 

Viby förskola ligger i södra Bålsta, norr om Kalmarleden, ca 2500 m flyg
linje sydväst om Bålsta centrum. Förskolan, tillsammans med inhägnad lek
platsen, är placerad delvis på kvartersmark, planlagd för allmänt ändamål, 
och delvis på parkmark. 

Planavdelningens bedömning är att fastighetsavdelnings önskemål inte kan 
uppfyllas med upphävandel av gällande byggnadsplanen utan med en ny de
taljplan. Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för allmänt 
ändamål, förskola/skola. Detta bör göras därför att för paviljong och del av 
förskolan som är placerad på parkmark tillfalligt bygglov ej längre kan 
medges. 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, 
antagen 2010-06-14. Planområdet är beläget i södra Bålsta, norr om Kal
marleden. I den fördjupade översiktsplanen är området Viby avsedd för bo
ende och komplement service. Planavdelningens bedömning är att utökning 
av byggrätt för befintlig förskola är förenligt med intentionerna i fördjupad 
översiktsplan. 

Planavdelningens förslag till beslut är att bevilja planuppdrag och framtagen 
uppdragsbeskrivning daterad 2014-05-12. Planområdet omfattar del av fas
tigheten Frösunda 3:1 som ägs av Håbo kommun. 

Planläggningen föreslås handläggas med normalt planförfarande då plan
ändringen är av intresse för allmänheten. 

Detaljplanen bekostar kommunen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 81 KS 2013/150 

Beräknad ungefärlig tidpunkt för antagande är 4:e kvartalet 2015. Detaljpla
nen ska hanteras enligt nya PBL (201 0:900). 

Avgift för detta beslut tas ej. 

Allmänna upplysningar 

Ett positivt planbesked innebär att kommunen avser att pröva aktuella 
åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt 
ställningstagande till dess. 

Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på 
omständigheter utaiJför kommunens kontroll, komma att ändras under 
arbetets gång. 

Planbesked kan inte överklagas. 

Beslutsunderlag 

Begäran, daterad 2013-12-11 
Uppdragsbeskrivning med karta över förslaget planområde, daterad 
2014-05-12 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Domagoj Lovas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan för Frösunda 3:1, Viby förskola. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med normalt 
planförfarande. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanearbetet för Frösunda 3:l,Viby 
förskola bekostar kommunen. 

Beslutsexpediering 
Planchef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.1823 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-26 

KS 2011/90 

Förtydligande av uppdrag - Detaljplaneprogram för Gröna Dalen, 
Bålsta i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-1 O, § 36 att ett detaljplaneprogram för 
Bålsta centrum skulle tas fram. I samband med Miljö- och tekniknämndens 
förnyade behandling av ärendet 2010-12-07, § 106 framgår att "Det förslag 
som styrgruppen godkänner innebär att centrum och Gröna Dalen delas upp 
i två separat programområden. Motiveringen är att Gröna Dalen har en an
nan problembild som behöver andra typer av utredningar är centrumom
rådet.". Kommunstyrelsen beslutade således 2011-02-07, § 18 att uppdra till 
förvaltningen att upprätta detaljplaneprogram för Gröna Dalen, kompletterat 
med lämplig temainriktning. 

JUSTERARE 

En översiktlig geoteknisk utredning genomfördes för programområdet 20 Il, 
utredningen visade att markstabiliteten i området är dålig. Planavdelningen 
bedömde dänmed att riskerna med att bygga ut hela Gröna Dalen området är 
stora och föreslog istället huvudinriktningen park. Kommunstyrelsen beslu
tade 2012-03-05, § 31 att godkänna stadspark som huvudsaklig inriktning 
för detaljplaneprogrammet Gröna Dalen, i kombination med ny bebyggelse 
på utvalda delar. 

Under våren 2012 genomfördes en medborgardialog i fonn av en enkät till 
kommunens invånare som fick besvara hur de ville använda en ny park i 
Gröna Dalen. Ca 50 person lämnade in sina synpunkter, ideer och visioner 
för ett framtida grönområde i Gröna Dalen. Några av de synpunkter som 
kom upp var plats för motion och rörelse i form av motionsspår, skid- och 
pulkabacke samt utomhus gym. Barnens behov framstods även som viktiga, 
många önskade en lekplats, utomhuspool och barnträdgård. Flera syn
punkter handlade även om utsmyckning av parkmiljön såsom figurer, v at
tenpark, vattenkonst, broar, trevlig belysning, gång- och cykelvägar m.m. 
Mötesplatser för stanna upp, koppla av och umgås föreslogs även såsom 
cafe, picknick, utomhusscen och grillplats. 

Utöver medborgardialogen utfördes en del tekniska utredningar inom Gröna 
Dalen området under 2011-2012. Under år 2013 skedde inget större arbete 
med uppdraget då andra uppdrag prioriterade högre såsom Kvarter nr 3 och 
Bålsta centrum. 

Sedan våren 2014 har Plan- och utvecklingsavdelningen återigen startat upp 
arbeta med detaljplaneprogrammet för Gröna Dalen. För att förtydliga och 
strukturera uppdraget har en uppdragsbeskrivning tagits fram som redogör 
för projektets omfattning, organisation och intressenter, aktivitets- och tid
plan, riskanalys samt budget och finansiering. 
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Plan- och utvecklingsavdelning har studerat detaljplanepro gramgränsen for 
Gröna Dalen och föreslår en justering då ett utvidgat området kommer att 
generera ytterliggare positiva effekter for kommunen och dess invånare uti
från kriterier som direkt följer kommunens vision: 
- att skapa tillgänglighet för alla, nära till vatten och natur utmed Mälaren. 

Landområdet längst vattenlinjen vid Arensborgsviken är idag ineffektivt ut
nyttjad och svårtillgänglig for allmänheten. 

F örslag till avgränsning alternativ l 
Alternativ ett är att programområdets gräns avslutas vid egenskapsgränsen 
for V (småbåtsvarv) i gällande detaljplan 246, Bista 4:27 m.fl. "Gyproc". 
Den kvarvarande småbåtshamnen blir mer effektiv på en mindre markyta, 
vilket ger upphov till utbyggnad och aktualisering av programuppdraget for 
Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken aktualiseras, KS 2008/70. Uppdra
get är ett vilande uppdrag i prioriteringslistan. Detta for att täcka behovet av 
vinteruppläggningsplatser for båtklubbarna i kommunen. 

JUSTERARE 

Den befintliga marinan moderniseras, utvecklas och det kan tillskapas nya 
båtplatser utifrån den efterfrågan som finns i kommunen. Marinan blir en ny 
destinationsnod for såväl kommunens invånare som for besökare och skapar 
attraktion av egen kraft. Marinan inkluderar i fOrslaget även någon fonn av 
restaurang eller cafe verksamhet vilket också skapar mervärde for både plat
sen och kommunen. I forslaget rivs barriärer, och tillgänglighet skapas. 

F örslag till avgränsning alternativ 2 
Alternativ två är att programområdets gräns utvidgas ner till Gyprocs indu
striområde, enligt andrahandsupplåtelseavtalet Bista 4:27, som idag är del
vis outnyttjad. Båtuppläggningsplatsen for Håbo båtsällskap koncentreras 
vid vattenlinjer vid Aransborgsviken med uppläggningsplatser utspridd på 
en stor yta. Alternativet innebär en kortsiktig lösning for båtklubben och lö
ser inte kommunens problem gällande större samlat område for båtupplägg
nmg. 

Plan- och utvecklingsavdelningen forslag till beslut är att godkänna upp
dragsbeskrivning daterad 2014-05-12, som underlag till fmisatt detaljplane
programarbete. 

Plan- och utvecklingsavdelningen forslag till beslut är att justera detalj pla
neprogramgränsen for Gröna Dalen enligt alternativ l. Genom att öppna upp 
befintliga barriärer och skapa utrymme for bostäder, livsmiljöer och småska
liga verksamheter såväl offentliga som kommersiella längst Aronsborgsvi
ken. Stora mervärden skapas for kommunen över både kort och lång sikt då 
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tillgängligheten till naturen och vattnet ger medborgama ytterligare delak
tighet i en del av kommunen som idag är relativt sluten och okänd får all
mänheten. Genom att integrera detta vattennära område fårstärks ledmoti
ven avseende sammankoppling av vatten och natur i den pågående utveckl
ingsprocessen av kommunen. 

Ett utökat programområde ger effekter i form av större möjlighet får lång
siktig ekonomisk planering får kommunen, vilket är vägledande i kommu
nens planeringsarbete. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning, Detaljplaneprogram får Gröna Dalen, Bålsta i 
Håbo kommun, daterad 2014-05-12 

Förslag till detaljplanepro gramgräns Gröna Dalen, daterad 2014-05-09 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 
Ärendet föredras av planarkitekt Paulina Cifuentes Vargas och exploate
ringsingenjör Arme-Marie Engman. 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunsty
relsen att besluta att detaljplaneprogramsarbetet ska utgå från den tidigare 
utarbetade grönstrukturplanen får området mellan Centrumleden och ner till 
Aronsborg. 

Ordfåranden ställer yrkandet under proposition och finner att det avslås. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Kommunstyrelen beslutar att godkänna uppdragsbeskrivning, daterad 
2014-05-12, Detaljplaneprogram får Gröna Dalen, Bålsta i Håbo kom
mun. 

2. Kommunstyrelen beslutar att ändra detaljplaneprogramgränsen får 
Gröna Dalen enligt alternativ l enligt kartbilaga Förslag till detaljplane
programgräns Gröna Dalen, daterad 2014-05-09. 

3. Kommunstyrelen beslutar att aktualisera vilande uppdrag om detaljpla
neprogram får Båtuppläggningsplats vid Frösundaviken, KS 2008/70. 

Beslutsexpediering 
Planchef 
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Förslag till ny arbetsordning för Håbo kommuns ungdomsråd 

Sammanfattning 
Enligt tidigare arbetsordning antogs medlemmarna i rådet efter beslut i 
Kommunstyrelsen. Detta medförde en rad fyllnadsval som kommunstyrel
sen hade att ta ställning till. F ör att underlätta inval och bättre anpassa ar
betsordningen efter hur ungdomsrådet utvecklats föreslår Ungdomsrådet att 
arbetsordningen skrivs om gällande dels att: 

• ungdomsrådet själv kan fastställa ungdomsrådets ledamöter uti
från de nomineringar som inkommit, utifrån den mandatfordel
ning kommunstyrelsen fastställt 

• att ersättning for heldagssamanträden tas bort 

• att rådet utöver politiskt obundet organ även är religiöst obundet 

• att rådet ges möjlighet att sammanträda 5 gånger per år. 

Beslutsunderlag 
Ungdomsrådets minnesanteckningar från 2014-02-27 

Ungdomsrådets minnesanteckningar från 2014-03-31 

Arbetsordning for ungdomsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
l. Kommunstyrelsen beslutar anta nytt forslag till arbetsordning for Håbo 

kommuns Ungdomsråd 

Beslutsexpediering 
Barn- och ungdomskoordinator 
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Arsredovisning 2013- för Samordningsförbundet i Uppsala län 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksambet 
under år 2013. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verk
sambeten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att 
den interna kontrollen, med undantag för vad som angivits här ovan, har va
rit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finan
siella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning 
och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal re
dovisning." 

Noteras att revisionsberättelsen anger följande under stycket "Grund för ut
talande med avvikande mening": 

t(il:~!Jli~l\Jt'~~;()ll misstänks att 
begärt ut på 

felaktiga grunder. En särskild granskning har genomförts. En juridik process 
har inletts, vilken även innefattar eventuellt felaktiga ersättningar från tidi
gare år. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket "Grund för uttalande 
med avvikande vi ansvarsfrihet för--

Förvaltningens beredning 

verksamhetsåret 2013. Vi tillstyrker 
ansvarsfrihet för verksamhetsår 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige för Håbo kommuns del dels 
godkänner samordningsförbundets årsredovisning för 2013 samt dels bevil-
jar ansvarsfrihet för för verksamheten under året 2013, med undan-
tag för 

Beslutsunderlag 

- Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2013 
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Arbetsutskottets fårslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Fullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att får Håbo kommuns del, dels godkänna fårbu-
dets årsredovisning får år 2013 och dels ansvarsfrihet 
får verksamheten under år 2013, undantaget 

Beslutsexpediering 
Samordningsfårbundet Uppsala län 
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JUSTERARE 
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Övriga frågor 

Sammanfattning 
Carina Lund (M) ställer frågan om hur incidentrapporteringen inom Väster
ängsskolans verksamhetsområde fungerar. Hur hanterar skolan anmälningar 
om våld, mobbning, personskador och skadegörelse? 

Beslut 

l. Arbetsutskottet beslutar att tjänstemän från skolförvaltningen bjuds in 
till kommunstyrelsens sammanträde den Il juni för att lämna en redogö
relse för hur incidentrapporteringen fungerar inom skolan. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden- FörvaltningschefHans Elmehed 
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