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KSAU § 86 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

Fastighetsstrategen och utvecldingschefen informerar om pågående 
fårberedelser av försäljningen av Mansängens fårskola till Läraskolan. 
Försäljningen innebär att Läraskolan lämnar lokalerna i Gröna Dalenskolan. 
Vissa förseningar av markarbeten vid fårskolan noteras och diskuteras. 
slutgiltigt fårslag till beslut gällande försäljningen kommer att redovisas i 
samband med något av kommunstyrelsens kommande sammanträden. 

Utvecklingschefen informerar om att Mark- och miljödomstolen avslagit en 
begäran om syn på plats - överldagat planärendet for Logistik Bålsta. 

Utvecklingschefen redovisar; mot bakgrund av Svensk Infrastrutur nekats 
grävningstillstånd för etablerandet av ett fibernät i Bålsta, pågående 
kontakter med representanter. Enligt uppgift har Skanova får avsikt att 
etablera ett fibernät i Håbo kommun. 

Kommundirektören redovisar följande: Utvecklingen av komrmmens 
webbplats pågår, Under oktober månad beräknas tillkommande funktioner 
att tas i bmk 

Inom Regionfårbundet Uppsala län pågår en översyn av priser får skolresor. 
De nya skolkorten, med utökade resemöjligheter, kan medfora 
tillkommande kostnader for kmten. 

Landstinget har annonserat intresse får ett utökat samarbete med 
kommunerna och Regionfårbtmdet Uppsala län om utvecldandet av E
förvaltning. 

Tjänsternaimaberedningen kommun landsting (TKL) ska utvärderas med 
sikte på effektivare samarbetsformer. 

För närvarande planeras vissa utbildningsinsatser riktade till kommtmens 
krislednings grupp. 

Ekonomchefen infmmerar om kommunens ekonomi. 

JUSTERARE ~ 

d( l t-kl 
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Datum 

2014-08-19 

KS 2013/154 

Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för 
Räddningstjänsten Enköping ~ Håbo 

Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommunal:fcirbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande fcirblmdsordning justerades senast genom beslut av 
kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11 . Vid samma tillfålle beslöt 
fullmäktige att uppdra till fårbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt 
under innevarande mandatperiod, utvärdera fcirbundsordningen. 

Högsta fcirvaltningsdomstolen har i mål3835-12 fastslagit att fullmäktige 
respektive medlemsk01rumm i ett kommunalfårhund måste fastslå sådana 
taxor som :får fårhundsverksamhet som grundas på bemyndiganden i lag 
eller fcirordning. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det 
dock möjligt får fullmäktige i respektive medlemskommun att via beslut 
delegera till fårbundets direktion att besluta om de årliga 
indexuppräkningarna av taxorna. 

Föreligger räddningstjänstens :fcirslag till ny :fcirbundsordning, 
myndighetstaxa, sotningstaxa och taxa får brandskyddskontrolL 

Beslutsunderlag 

Förslag om ny :fcirbundsordning får Räddningstjänsten Enköping-Håbo
daterad 2014-07-24 

Förslag till myndighetstaxa får Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
daterad 2014-07-24 

Förslag om taxa får brandskyddskontroll får Håbo kommun - daterad 
2014-07-24 

Förslag om sotningstaxa får Håbo kommun- daterad 2014-07-24 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommilllstyrelsens fårslag till kommunfullmäktig 

l. Fullmäktige beslutar att får Håbo kommuns del godkänna fareslagen 
fcirbtmdsordning :får Räddningstjänsten Enköping-H åbo. 

2. Fullmäktige beslutar att för Håbo konumms del godlcätma fareslagen 
myndighetshetstaxa. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna :fcireslagen sotningstaxa :får Håbo 
kommuns. 

JUSTERARE ~ 

d/ l +- J:l 
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4. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen taxa får 
brandskyddskontroll får Håbo kommun. 

5. Fullmäktige beslutar att delegera till fårblmdsdirektionen får 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo att besluta som framtid 
indexuppräkningar av samtliga taxor. 

JUSTERARE ~ 

{]( l 1-Kj 
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2014-08~19 

KS 2014/117 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till reglemente för förbundsdirektionens för 
Räddningstj ärrsten Enköping-H åbo. 

Av det förslagna reglementet framgår att direktionens roll är att vara 
beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för 
de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen 
och ägardirektiv. 

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen: 

• Är personalpolitiskt organ med ansvar for förbundets 
lönepolitik. 

• Är arkivmyndighet 

• Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen. 

• Tillsätter skorstensfejarmästare. 

• Fastställer taxor för förbundet. 

• Beslutar om indexuppräkning av myndighetstaxor inldusive 
sotningstax or. 

• Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt 
samordnas med medlemmamas egen upphandling. 

Vidare ska direktionen uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt 
ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppfdljningsfrågor. 

Reglementet ska fastslås av kommunfullmäktige i båda 
medlemskommunema. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för räddningstjänsten 
Enköping-Håbo - daterat 2014-07-23. 

T j änsteslaivelse 2014-07-24. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2524 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till fullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa reglementet får 
fårhundsdirektionen får räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2524 
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Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Enligt § 3 i den fårslagna förbundsordningen får kommunalforbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska fårbundets ändamål beskrivas 
närmare i ett ägardirektiv som ska fastställas får vmje mandatperiod genom 
samstämmiga beslut i medlemmarnas kommunfullmäktige. 

Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut av varje medlem. 

Föreligger fårbundets fårslag till ägardirektiv for Räddningstjänsten 
Enköping-Hå bo. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv får Räddningstjänsten Enköpi:ng-Håbo - daterat 
2014-07-23. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-24. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att for Håbo kommuns del fastställa ägardirektivet 
får Räddningstjänsten Enköping-Håbo får mandatperioden 2010-2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Förslag om reglemente för revisionen i Räddningstjänsten -
Enköping Håbo 

Sammanfattning 
En1igt § 5 i den forslagna forhundsordningen for kommunalforbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska forbundets medlemmar fastställa ett 
reglemente for forbundets revision. 

Föreligger forbundets forslag till reglemente for revisionen i 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Beslutsunderlag 

Förslag om reglemente for revisionen i Räddningstjänsten Enköping
Håbo- daterad 2014-07-29. 

Tjänsteskrivelse 2014-08-05. 

Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del anta reglemente for 
revisionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUSTERARE ~ 
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Förslag dels om markköp inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum samt dels 
genomförande av markanvisningstävling- informationspunkt 

Sammanfattning 
Håbo kommun äger delar av det aktuella området. Andra delar av området 
ägs av Håbo Marknads AB. Detaljplanen för området är fastställd. Inför 
exploateringen av området med planerad nyprodulction av bland annat ett 
resecentmm, föreslår plan och utvecldingsavdelningen att kommunen 
övertar den mark som Håbo Marknads AB äger. Detta för att göra den 
planerade exploateringen av området mer hanterbar. 

Plan- och utvecldigsavdelningen förslår även att en markanvisningstävling 
för området genomförs mot bakgrund av det av kommunstyrelsen godkända 
ide- och gestaltningsprogrammet för området. 

Prisbilden för den del av området som föreslås förvärvas av Håbo Marknads 
AB diskuteras . Vissa överväganden gällande ersättningen för det tänkta 
markförvärvet bör göras innan beslut i ärendet fattas. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse om markanvisningstävling, daterad2014-07-30. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet förslår att korrummen ska förvärva den del av området som ägs 
av Håbo Marimads AB. 

2. Utskottet uppdrar till plan- och utvecld ingsavdelningen att i samband ett 
kommande kommunsty:relsesamrnanträde, redovisa ett komplett förslag 
till förvärv av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

3. Utskottet föreslår att kommunstyrelsen i samband med sammanträdet 
2014-09-01 beslutar om genomförandet av redovisat förslag till 
markanvisningstävling för området. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

EXPEOIERAO SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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Förslag om justering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen, att gälla från och med 2014-07-01 och 
tillsvidare 

Sammanfattning 
Ny lag från l juli 2014 höjer beloppsgränserna for direktupphandling i 
Sverige 

För upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
höjs gränsvärdet till28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket 
innebär att man kan direktupphandla varor, tjänster och byggentreprenader 
till ett värde av 505 800 laonor. 

För upphandling enligt lagen (2007: l 092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) höjs värdet till 26 procent 
av tröskelvärdet for varor och tjänster, vilket innebär att man kan 
direktupphandla varor och tjänster och byggentreprenader till ett värde av 
939 342 kronor. 

Det införs även en clokumentationsplikt med innebörd att upphandlande 
myndighetema ska anteckna skälen for sina beslut och annat av betydelse 
vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger l 00 000 kronor 

Mot bakgrund av detta så måste kommunstyrelsens delegationsordning 
uppdateras. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett nytt förslag 
till delegationsordning. 

I förvaltningens förslag så delegeras rätten att fatta beslut om 
direktupphandling från l 00 000 kr upp till den nya 
direktupphandlingsgränsen till budgetsansvariga på kommunstyrelsens 
förvaltning. Delegationen till enhetschefer om att besluta om upphandlingar 
till ett värde av 15 prisbasbelopp tas bmt, eftersom förvaltningen gör 
bedömningen att den inte längre behövs. I övrigt föreslår förvaltningen en 
höjning av beslutanderätten får avdelningschef, upphandlingschef och !T
chef till samma nivå som kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
- Förslag till delegationsordning för kommtmstyrelsen daterad 2014-07-28 

Utskottets behandling av ärendet: 

Efter diskussioner enas utskottet om att foreslagna årliga värdet av högst 
l 00 pris basbelopp, i delegationsordningsforslagets punkt 5 .l, ändras i 
enlighet med upphandlingschefens forslag, till200 prisbasbelopp. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2544 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Styrelsen beslutar att fastställa ny delegationsordning for 
kommunstyrelsen, daterad 2014-07-28 och reviderad av arbetsutskottet 
2014-08-19 avseende delegationsforslagets punkt 5 .l (högst 200 
p1isbasbelopp), att gälla från och med 2014-10:-01 och tills vidare. 

2. styrelsen upphäver därmed tidigare beslutad delegationsordning, 
beslutad 2013-11-25, § 190 från och med 2014-09-30. 

JUSTERARE ~ 

(if l t~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2544 
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Förslag om justering av riktlinjer för upphandling 

Sammanfattning 
Den 5 juni beslutade ril<:sdagen att anta nya regler får direktupphandling 
(SFS 2014:474, 2014:475). Innebörden av detta beslut är, forutom 
höjningarna av direktupphandlingsgränsema i LOU och LUF, att det införs 
krav på att upphandlande myndigheter ska besluta om liktlinjer för 
användning av direktupphandling. Det införs även en dokmnentationsplikt 
med innebörd att de upphandlande myndighetema/enheterna ska anteckna 
skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om 
upphandlingens värde överstiger l 00 000 kronor. 

Vad som ska finnas med i de obligatoliska riktlinjerna anges inte i lagtexten. 
I propositionen sägs att dessa kan omfatta annonse1ingsregler. Riktlinjerna 
kan till exempel behandla frågor om vem på den upphandlande myndigheten 
eller enheten som har behörighet att genomföra direktupphandlingar. En1igt 
propositionen bör de också ta upp på vilka grunder som bedömningen om 
ett kontrakt kan ha ett gränsöverskridande intresse ska göras och hm 
myndigheten eller enheten ska agera får att tillgodose kraven på att de 
grundläggande principerna är uppfyllda i sådana fall. Andra moment som 
kan ingå är att visa på hur en lämplig strategi får direktupphandlingar kan 
utformas, jävsfrågor, korruption m.m. 

Fullmäktige beslutade 2013-12-16, § 102 att anta både upphandlingspolicy 
och riktlinjer får upphandling i Håbo kommun. I samma beslut uppdrog 
fullmäktige till kommtmstyrelsen att besluta om framtida förändringar i 
riktlin j e rna. 

Kommunstyrelsens förvaltning har justerat riktlinjema utifrån den nya 
lagstiftningen. Förändringarna är endast av redaktionell karaktär med 
avseende på innehållet i den nya lagstiftningen. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens beslutar att anta de justerade 
liktlinjema. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer får upphandling, daterade 2014-07-28. 

- Tjänsteskrivelse 2014-07-28. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att anta de justerade liktlinjerna får upphandling att 
gälla från och med 2014-10-01. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .2545 
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Investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset 

Sammanfattning 
Miljö- och teknilmämnden har i en slcrivelse begärt att komrmmfullmäktige 
beslutar om att tillfora nämnden l 015 tkr i investeringsanslag. Anledning 
till detta är dels att nämnden haft kostnader om 595 tkr for komplettering av 
imedning/kontorsmöbler for nya lokaler på Landstingshuset Vidare begär 
nämnden att förvaltningen tillfors ytterligare 420 tkr for att höja 
säkerhetsnivå på Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att tillfora milj ö
och telmilmämnden 595 tl<r. 

Vidare föreslår förvaltningen att miljö- och telmikförvaltning i samråd med 
kommunens säkerhetsansvarig specificerar, vilka åtgärder som behöver 
vidtas for att säkra upp Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 
och att en kostnadskalkyl presenteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 
- Tjänsteslcrivelse 2014-08-04. 

Arbetsskottets behandling av ärendet: 

De säkerhetshöjande åtgärder (420 000 la) som föreslås av nämnden ska 
preciseras och redovisas i samband med kommunstyrelsens kommande 
behandling av ärendet. 

Arbetsutskottets beslut 

l . Utskottet beslutar att miljö- och teknikförvaltningen i samråd med 
komrutmens säkerhetsansvarig specificerar, vilka åtgärder som behöver 
vidtas for att sälaa upp Landstingshuset till samma nivå som 
kommunhuset och att miljö- och teknikforvaltningen, i samråd med 
kommunens säkerhetsansvarig, presenterar åtgärderna och 
finansieringen i samband med kommunstyrelsens sammanträde 
2014-09-01. 

JUSTERARE ~ 

01 1 J-Kj 
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2014-08-19 

KS 2013/134 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Korrununstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar, fårutsatt kompletterande redovisning, att tillfåra 
miljö- och tekniknämnden ett tilläggsanslag om 595 tkr får 
investeringarna på Landstingshuset 

Beslutexpediering 
Kanslichef 
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Förslag om investeringsmedel till VA-avdelning för exploatering 
tätort 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknänmden har i en skrivelse till kommunfullmäktige begärt 
att få tillskott om 3,0 mkr i investeringsanslag. Anledningen till detta är dels 
att flera nyanslutningar kommer att göras dels har ett antal anslutningar 
gjorts på Västerskogsindustriornråde. Vidareanfor nämnden att i vissa fall 
behövs projektering, geoteknisk undersökning och grundvattenmätning 
vilket medfor ökande kostnader. Vad gäller Va-verket finansieras 
nyanslutningar med anslutningsavgifter från brukarna. I nämnden skrivelse 
framgår det inte hur stor andel finansiering som Va-avdelningen salenar 
täclcning for . 

Kommunstyrelsens forvaltDing fareslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
begära kompletterande underlag av nämnden där det framgår hur stor andel 
av 3,0 mkr som kommer att kunna finansieras med anslutningsavgifterna 
och hur stor andel som va-avdelningen salenar täclrning for. Detta for att 
kommunstyrelsen ska kunna göra bedömning om nyupplåning behöver 
göras under året. 

Vidare fareslår kommunstyrelsens forvaltDing att nämnden får redogöra for 
kommunstyrelsen om omprioritering kan göras av nämndens totala 
investeringsanslag for att finansiera Va-verkets investering, detta med 
anledning på att korruntmen ska undvika att låna upp ytterligare medel under 
år 2014. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 

- Tjänsteskrivelse 2014-08-04. 

JUSTERARE ~ 

til l H 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS2014/115 

l. Utskottet föreslår att milj ö- och telarilmämnden kompletterar ärende 
med hur stor andel av det begärda tilläggsanslag om 3,0 mkr som 
kommer att fmansieras med anslutningsavgiftema från brukarna. 

2. Utskottet föreslår att miljö- och tekniknämnden redogör för 
kornmunstyrelsen om finansieringen av Va-verkets investeringar kan ske 
inom nämndens totala investeringsram för år 2014. 

3. Utskottet noterar att förutsatt att föreslagna kompletteringar föreligger, 
kan ärendet komma att behandlas vid kommunstyrelsens kommande 
sammanträde 2014-09-0 l. 

Beslutsexpediering 
Mil j ö- och teknilrnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 att upprätta ett förslag till 
miljösirategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 över uppdraget 
och plan- och utvecldingsavdelningen har upprättat ett koncist förslag på 
miljöstrategi fOr Håbo kommun. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att 
möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Syftet 
med miljöstrategin är att gynna och fårstärka den ekologiskt hållbara 
utvecldingen av Håbo kommun. 

I Vårt Håbo 2030 beskrivs kommunens tillväxt som ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar samt i balans med miljö och ldimat. Med kommunens 
vision och övergripande mål som utgångspunkt får milj östrategin ämnar 
strategin att ge kommunens bolag och förvaltningar vägledning i deras 
miljöarbete. Detta ska i sin tur speglas i nämndemas mål och 
verksamhetsplanering. 

Miljöstrategin beskriver de tre prioriterade inriktningarna; fossilbränslefri 
kommun, giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald 
och anger konkreta åtgärder får hur varje mål ska nås. I fårslaget till 
miljöstrategin går energieffektiviseringsstrategin in under fossilbränslefri 
kommun. 

Håbo kommun ska minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa 
ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli 
enfossilbränslefri kommun till år 2050. 

Håbo kommun ska minska den totala energianvändningen genom att stoppa 
ökningen av ämnen från samhällets produktion till naturen samt minska 
utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, mark och 
vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun. 

Håbo kommun ska sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att väma 
om de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller människan, bevara 
naturonuåden och den biologiska mångfalden. 

För vatje imiktning anges vati Håbo kommun befinner sig idag inom 
området samt vart Håbo kommun ska befitma sig år 2030. Miljöstrategins 
avslutande kapitel redogör får nämnders och förvaltningars ansvars- och 
åtgärdsområden samt hur uppföljning ska ske. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2548 
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Sändlista för samråd 

Internt 

Miljö- och telmiknämnden 
skolnämnden 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tillståndsnämnden 
Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2014/70 

A v delningen for kultur och livsmilj ö 
Ekonomiavdelningen 
Håbohus AB 
Håbo Marknads AB 

Beslutsunderlag 

Förslag till miljöstrategi, KS 2014.2117. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-07. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. s tyrelsen beslutar att remittera ärendet till samtliga nämnder for 
yttrande. Respektive nämnds yttrande ska vara kommunstyrelsens 
kansli tillhanda senast 2014-11-15. 
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JUSTERARE 
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Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2010-06-03 att upprätta ett forslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 
2013/2014 över uppdraget och plan- och utvecldingsavdehungen har 
upprättat ett koncist förslag på miljöstrategi for Håbo kommun. 

Energieffektivisering är ett av de tre prioriterade områden i miljöstrategin. 
För att 1mderlätta arbetet med energieffektivisering faller det sig naturligt att 
låta förslaget till energieffektiviseringsstrategin gå in i förslaget till 
miljöstTategin. Vmje nämnd skall i sina verksamhetsplaner ta hänsyn till 
miljöstrategin och således energieffektiviseringsstrategin. 

Beslutsunderlag 

Förslag till miljöstrategi for Håbo kommun, KS 2014.21 17. 

- Tjänsteslaivelse 2014-07-07 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l . Styrelsen beslutar att uppdraget om framtagande av en strategi för 
energieffektivisering och handlingsplan, KS 2010/41, avbryts och slås 
samman med uppdraget att arbeta fram ett förslag till nliljöstrategi, KS 
2014.2117. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-06, § 72 att remittera 
beredningens forslag till samtliga nämnder for yttrande. 

Yttrande har inkommit från Skolnämnden, Tillståndsnämnden och 
Socialnämnden. 

A v Tillståndsnämndens yttrande framgår att nämnden tillstyrker 
beredningens förslag, dock anser nämnden att den bör undantas från att 
uppiätta årliga planer med mål och åtgärder for hur arbetet med 
integrationspolitiska frågor bör ske. 

A v Socialnämndens yttrande framgår att nämnden anser att programmet är 
ett bra övergripande program som fokuserar på de livsområden som är 
viktiga for en person som är nyanländ i Sverige. Socialnämnden föreslår att 
fullmäktige ska godkänna förslaget. 

A v Skolnämndens yttrande framgår att nämnden anser for att programmets 
övergripande mål om samverkan ska nås bör det finnas en genomgående 
samsyn även i implementeringsprocessen. I programmet föreslås att varje 
enskild styrelse och nämnd ska få till uppdrag att upprätta enskilda planer 
och mål. På detta sätt överlämnas ansvaret till varje enskild förvaltning och 
nämnd att själva göra en problemformulering av vilka åtgärder som behövs 
for att skapa forbättringar inom sitt verksamhetsområde utifrån sina restu-ser 
och ambitionsnivå. 

Närru1den anser att en mer allomfattande genomlysning bör göras utifrån 
Håbo kommuns forutsättningar till mottagande och behov av samordning. 
Då skapas en större Idarhet hur mål ska integreras i kommunens styrnings
och ledningspro cess. 

Förvaltningens beredning 
Det forslag till program som beredningen har arbetat fram identifierar 
vilctiga områden for en framgångsrik integration av :llwandrare och 
nyanlända. Dock så anser kommunstyrelsens förvaltning att både de 
identifierade områdena i programmet, såväl som programmet i sin helhet, 
beskrivs i övergripande och generella ordalag. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser därfor att det är svårt att med 
programmet som utgångspunkt definiera vad som bör uh·ättas och 
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genomforas inom de olika kommunala verksamhetsområdena, vilket innebär 
att det blir problematiskt får enskilda nätunder att fatta beslut om konkreta 
mål och åtgärder. Speciellt eftersom mycket av det som programmet 
nämner, till exempel gällande modersmålsundervisning, är redan ålagt 
kommunen via lagstiftning. Det innebär även att det utifrån programmet blir 
svårt for lcommtmstyrelsen att folj a upp och utvärdera enskilda nfunnders 
eventuella mål och åtaganden. 

Kommunstyrelsens forvaltning anser därfor programmet bör kompletteras 
. med ytterligare information om hur de tilltänkta handlingsplanema ska 
utformas. 

Kommunstyrelsens forvaltning kan även konstatera att det i programmet 
fareslås att kommunstyrelen ska ansvara får både samordning och 
uppfåljning av programmets intentioner. Kommunfullmäktige har beslutat 
att via reglemente delegera till socialnämnden att leda och ansvara for 
arbetet inom både flyktingmottagandet och åtgärder får arbetslösa. På grund 
av detta återfinns även kommunens samlade kompetens inom integrations
och flyktingpolitiska frågor på socialforvaltningen. Ett sådant fårfarande 
skulle därfår inte vara förenligt med gällande reglementen. Gällande 
uppfåljning så fareslår lcommtmstyrelsens forvaltning att detta hanteras i 
samband med årsredovisning. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att socialnämnden är bäst lämpad att 
samordna arbetet med programmet samt att tillhandahålla tjänstemannastöd 
till samtliga forvaltningar och nämnder i arbetet med framtagandet av mål 
och åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens forvaltning fareslår därfor att 
punkten ansvarsfordelning ges fOljande lydelse: 

"Integrations- och flyktingpolitiska programmet för Håbo kommun fastställs 
av Kommunfullmäktige. Socialnämnden har samordningsansvaret for att 
dtiva på arbetet med att genomfora programmets intentioner. Vatje styrelse 
och nämnd har att vatje nämnd och styrelse har till uppgift att genomföra 
programmets intentioner inom ramen för den ordinarie 
verksamhetsplaneringen, med tjänstemannastöd från socialförvaltningen. 
Samtliga forvaltning<u: och bolag ska bedriva både ett internt arbete i 
forhållande till sina medarbetare och ett externt arbete i forhållande till 
Håbo kornmtms invånare. I Håbo kommun ska vatje nämnd och styrelse 
årligen upprätta en plan för hur man ska arbeta for ökad integration." 

Gällande frågan om komrmmikation så anser kommunstyrelsens förvaltning 
inte att en separat kommunikationsplan kopplat till programmet bör 
upprättas. Kommunilmtionsplaneringen bör istället ske i samband med 
upprättandet av respektive nämnds verksamhetsplanering och de aktiviteter 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.2550 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

I<OMMUN 
Datum 

2014-08-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 98 KS 2014/81 

som återfinns där. Därfår föreslår kommunstyrelsens fårvaltning att det sista 
och avslutande stycket under mbriken kommunikation styrks. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser även att socialnämnden bör uppdras att 
till kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

Beslutsunderlag 
Integrations- och flyktingpolitiskt program. 

skolnämndens beslut 2014-06-16, §53. 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, §52. 

Socialnämndens beslut 2014-06-10, § 85. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-29. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar anta förvaltningens fårslag till ändringar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutaT anta integrations- och flyktingpolitiskt program 
komplett med kommunstyrelsens fåres1agna ändringar. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att till 
kommtmstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 
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Redovisning av beredd motion med förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Håbo konunun ingår i ett fmskt forvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
stöne antal medborgare med finsk anknytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av konununal service, kommunicera på sitt modersmål 
finska. 

Motionären föreslår; 

• att det införs en finskspråkig avdelning på ett äldreboende 

• att om det inte finns underlag för en hel avdelning att det finns 
fmskspråkig personal att tillgå på en avdelning under merparten av 
dygnet. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24, § 125, ärendet till 
kommunstyrelsen får utredning. Genom remiss uppdrogs socialnämnden att 
utreda ärendet. Av socialnämndens yttrade framgår bland annat följande: 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på kommunens äldreboenden. 

I dagsläget finns det inte en egen avdelning for finsktalande äldre. Men på 
vruje äldreboende fmns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardagsfinska. Vid nyrekryteringar fårsöker för
valtningen alltid medvetet öka andelen fmsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kommer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning för finsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning får demens
sjuka eller för personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utförlig svar på motionen framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-05-26. 

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlämnar därmed svaret till kommunfull
mäktige. 

JUSTERARE ~ 

d/ l }Kj 
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Beslutsunderlag 

Motion 2014-02-24. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2014/44 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 125. 

Socialnämndens yttrade 2014-06-10, § 82. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-26. 

Tjänstes1crivelse 2014-07-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att 
anse motionen besvarad. 

JUSTERARE ~ 

0/ l t~l 
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Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen får kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarfårslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. Samtliga 
motioner och medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen får 
beredning. styrelens förvaltning överlämnar genom ett 
delegationsfårfarande de båda ärendeslagen till annan nämnd får yttrande 
när fårslagen inte ingår i kommunstyrelsens kompetens. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige
behandlad: 

Förslag om ett fmskspråkigt 
äldreboende, motionär, Fred 
Rydberg (KD) (2014/44) 

Om enskilda avlopp i lcrets
lopp, motionär, Göran 
Eriksson (C) (2014/63) 

Om detaljplan inom Dyarne
området och sälcrande av verksam
heten inom Skeppet, Bålsta tätort, 

2014-02-24 

2014-03-24 

Preliminärt datum 
för tidigaste återredovisning 
till kommunstyrelsen: 

2014-09-01 

2014-10-20 

motionär Carina Ltmd (M) (2014/83) 2014-04-28 2014-10-20 

Om bra mat till skolbarn och äldre, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg (KD) (2014/97) 2014-06-09 2014-11-24 

Om imättandet av ett råd får 
integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth 
Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) (2014/98) 2014-06-09 

EXPEDIERAD 

2014-11-24 
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Om att Håbo konunun uttalar sig 
och verkar for att en noll-vision 
"Ingen ung utan arbete", motionärer 
Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) 
och Nihad Hodzic (C) (20 14/99) 2014-06-09 

Medborgarförslag: Fullmäktige: 
behandlad 

Om forbättrad · 
gästbrygga, uppforande 
av orienteringstavla samt 
farthinder får fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshamnen i 
Arensborgsviken 
(2009/83) 

Medborgarförslag om fiigörande 
av lokaler for foreningslivet genom 
att Bålsta Gymnastikfårening får 
tillgång till får fåreningen anpassade 

2009-09-28 

lokaler (2014119) 2014-02-24 

Om belysning, beläggning och 
vägmarke1ingar efter Kalmarleden, 
Bålsta tätort (2014/35) 2013-02-24 

Om att ordna en fortsättning på 
gång- och cykelleden fi·ån söder-
skogen norra till Viksjö (2013/93) 2013-09-23 

Om att ordna en strandpromenad 
- Måttan-slottet, Skokloster 
(2013/92) 2013-09-23 

Om trafikforhållanden efter 
Enköpingsvägen, avfarten 146 
fi·ån E 18 fram till avfarten 
till Eldilabadet (2013/104) 2013-09-23 

JUSTERARE ~ 

ot 1 r n 
EXPEDIERAD 

204-11-24 

Preliminärt datum 
för återredovisning 
till kommunstyrelsen 

2014-11-24 

2014-11-24 

204-11-24 

2014-10-11 

2014-10-11 

2014-10-11 
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Om att fårbättra möjligheten får 
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vuxna med funktionsnedsättning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2011/42 

i Bålsta med buss 304 (2014/60) 2014-03-24 2014-10-11 

Om forvärv av fastigheter inom 
Dyame industriområde, 
Bålsta tätmi (2014/84) 2014-04-28 2014-11-24 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarforslag. 
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KSAU § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2014/109 

Förslag om utökat VA-verksamhetsomåde för fastigheter efter 
Katrinedalsvägen 

Sammanfatt n in g 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60, framgår att fyra 
fastigheter efter Katrinedalsvägen har anslutits till det närliggande kommunala 
va~verksamhetsområdet for vatten och spillvatten/avlopp. 

En1igt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän V A -an1äggning om fastigheten 
är belägen inom verksamhetsområdet. Fastighetsägare skall 
betala avgifter får anslutning och nyttjande av en allmän VA-an1äggning. 

Enligt samma lag skall komnumen fastställa verksamhetsområdets gränser. 

Nämndens redovisar fårslag till utökat verksamhetsområde där de aktuella 
fastigheterna ingår. 

Nämnden föreslår att det utökande verksamhetsområdet fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2014-05-06. 

Kartunderlag. 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-01. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens forslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar anta miljö- tekniknämndens forslag om utökat VA
veksamhetsområde i enlighet med nämndens beslut 2014-06-16, § 60. 
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KSAU § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2012/74 

Förslag om revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Av miljö- och teknilmärnndens beslut 2014-05-05, § 50, framgår bland 
annat följande: Dagvattenpolicyn togs fram 2012 får att möta ett stmt behov 
på flera förvaltningar, får att lösa dagvattenfrågor som fått stora och dyra 
konsekvenser får både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. 
Policyn togs också fram får att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet får vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla 
avdelningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i framtagandet 
av policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren. 

Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
VA-avdelningen skulle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn 
vartannat år med fårsta uppdatering 2014. 

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer får Håbo konununs 
styrdokument Policyn har nu anpassats till riktlinjerna får styrdokumenten 
genom att den fårsetts med en fyraåtig giltighetstid. Därefter krävs en 
revidering samt ett nytt beslut som säger att dokumentet fortfarande ska . 
gälla. En1igt styrdokumentet ska policyn nu antas av kommmlfullmäktige. 

Inför revideringen har den nya versionen varit ute på intermemiss hos alla 
berörda avde1ningru·. Berörda avdelningars erfarenheter i ru·betet med 
dagvattenpolicyn sedan 2012 har legat till grund får uppdateringen. Inga 
synpunkter har inlcommit på VA-avdelningens fårslag till uppdatering. 
Uppdateringarna är mindre. De rör bland annat fårtydliganden kring hur 
man beräknar dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningarna. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens 
samhällsplaneting har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas 
nu en dagvattenutredning fram där resultaten bakas in i detaljplanen och 
används som ett direkt underlag får dimensionering av VA-an1äggningen i 
projekteringsfasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kan 
avsättas i plan får dagvattenlösningar. Detta sker får närvarande bland annat 
i de pågående detaljplaneuppdragen får Väppeby äng och Björkvallen. VA
avdelningen upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit 
lyckad och givit en möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i 
exploateringsfasen, och i fårlängningen drabbade kommuninvånare negativt. 
V A-avdelningen upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i 
relation till ramdirektivet för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2012/74 

Nämnden fareslår att kommunfullmäktige antar den reviderade policyn. 

Förvaltningens beredning 
Enligt kommunallagens (1990:900) 5 kap 26 §ska ett ärende beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Dagvattenpolicyn behandlar 
frågor som rör kommunstyrelsens, tillståndsnämndens och miljö- och 
tekniknämndens verksamhetsområden. Kommunstyrelsens fårvaltnillg anser 
därfår att de fåreslagna ändtingama i dagvattenpolicyn bör remitteras till 
samtliga ovanstående nämnder får yttrande. 

Mot bakgrund av detta så fareslår konummstyrelsens fårvaltning att 
kommlmstyrelsen beslutar att återremittera ärende till miljö- och 
telmilmärnnden får kompletterande berednillg. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut KF§ 102/2012. 

Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändtingar. 
Tjänsteskrivelse 2014-07-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommlmstyrelsens beslut: 

l. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera fårslaget till 
dagvattenpolicy till miljö- och tekniknämnden får kompletterande 
beredning. 

JUSTERARE ~ 

m t -r~. 
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KSAU § 103 

övriga frågor 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

Redovisas fråga om kommunens friskvårdsbidrag, som varje anställd kan 
använda får friskvårdsaktiviteter som massage, gymkort med mera även ska 
kunna användas får att betala tidning. 

Fråga ställs om tillgång till bredbandsuppkoppling får boende på 
äldreboendet Pomona. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet beslutar att uppdra till berörd fårvaltning att i samband med 
det kommande utskottssammanträdet 2014-10-07, redovisa svar på 
frågeställningarna. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

JUSTERARE ~ 

Of [ 1- Kj 
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