
HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyre lsen 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

2014-11-04, kl. 15:00-15.20, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Carina Lund (M) (ordfårande), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Etiksson (C), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör 
Eva Staake (S), ~änstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Wemer Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestad (SD), tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), närvarande 
Leif Zetterberg (C), ej närvarade 
SabineNaresson (MP), ej närvarade 
Helene eranser (S), ej närvarade 
Johan Tolinsson (S), ej närvarade 
Bengt Björkman (SD), närvarande 
Leif Lindqvist (V), närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Hans Nordstedt, kommunseheterare 

Werner Schubert (S) och Fred Rydberg (KD) 

Kl. 2014-11-07, kommunkansliet, kornmunhuse t, Bålsta 

§§ 138-144 
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I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Underskrifter, kom
munstyrelsens proto
koll 2014-11-04 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

-~d!_K:fr 
Hans Nordstedt · . .@fe:/ 

. . _ .-



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
får protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-11-04 

2014-11-10 

Närarkiv, Håbo kommun 

Datumfår 
anslags nedtagande efter: 2014-12-02 

#Lililittl/tift 
Hans Nordstedt 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 13 8 Godkännande av dagordningen 

§ 139 Informationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

§ 140 Beslut om kommunstyrelsens arbetsutskott for pe1ioden fram till och med 2014-12-31 

§ 141 Val av ledamöter och ersättare i komnnmstyrelsens arbetsutskott får perioden fram till och 
med 2014-12-31 

§ 142 Beslut om kormmmstyrelsens personal- och fårhandlingsutskott for perioden fram till och 
med 2014-12-31 

§ 143 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personal- och fårhandlingsutskott for 
perioden fram till och med 2014-12-31 

§ 144 Ordning får inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna - mandatperjoden fram till 
och med 2018-12-31 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 138 

Godkännande av dagordningen 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

Utsfu1d ärendelista/dagordning får dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelen beslutar att godkänna utsänd ärendelista/dagordning för dagens 
sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3323 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 139 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-11-04 

KS 2014/56 

Följande informationer fi-ån kornmundirektören redovisas: Frågan om att 
från Håbo Marimads AB förvärva ett markområde i centrala Bålsta har 
utretts. En värdering av marken föreligger. Ärendet kommer att redovisas 
för beslut i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-24. 

Kommunfullmäktiges beslut gällande detaljplanen for Logistik Bålsta är 
upphävt av marlc- och miljödomstolen. Ärendet kommer därfor att bli 
föremål for en ny beredning och ett nytt beslut. 

Fredrik Anderstedt (S) informerar om att ett möte hålls 2014-11-06 i 
kommunhuset med anledning av ny period for landsbygds
utveclding/Leader. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3324 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

KS 2013/148 

Beslut om kommunstyrelsens arbetsutskott för perioden fram 
till och med 2014-12-31 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09, § 30 framgår bland annat 
beslut om nämndorganisationen, att gälla från och med 2015-01-01. Av 
samma beslut framgår att nämndemas utskott ska beslutas av fullmäktige 
vid ett kommande sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslöt 2014-10-27 bland annat att dels förkorta 
mandatperioden rår kmmmmstyrelsen och dels att utse ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen får mandatperioden 2014-10-27-
2018-12-31. Av gällande reglemente får styrelsen, som kommer att vara 
giltigt fram till och med 2014-12-31, framgår att ledamöter och ersättare ska 
utses till ett arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

- Gällande reglemente får kommlmstyre1sen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera att beslut föreligger innebärande att 
kommlmstyrelsen, får perioden fram till och med 2014-12-31 , ska ha ett 
arbetsutskott. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3326 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för perioden fram till och med 2014-12-31 

Sammanfattning 
Ledamöter och ersättare nomineras. 

Beslutsunderlag 
- Vid sammanträdet redovisade muntliga nomineringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att utse följande att utgöra arbetsutskottets ledamöter 
och ersättare får perioden fram till och med 2014-12-31: 

Ledamöter 

Carina Lund (M) 

Göran Etiksson (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Ersättare 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (FP) 

Fredrilc Anderstedt (S) 

Ordförande: Ca1ina Lund (M) 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Löne- Karin Csaszar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J_ o L '1 _ , 1 - , 1 1 crr 
Nr 2014.3329 



HÅBO 
!<OM MUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 142 KS 2013/148 

Beslut om kommunstyrelsens personal- och förhandlings
utskott för perioden fram till och med 2014-12-31 

Sammanfattning 
Av kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09, § 30 framgår bland annat 
beslut om nämndorganisationen, att gälla från och med 2015-01-01. Av 
samma beslut framgår att nämndemas utskott ska beslutas av :fhllmäktige 
vid ett kommande sammanträde. 

Kommunfullmäktige beslöt 2014-10-27 bland annat att dels fårkmia 
mandatperioden for kommunstyrelsen och dels att utse ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen får mandatperioden 2014-10-27 -
2018-12-3 1. Av gällande reglemente får styrelsen, som kommer att vara 
giltigt fram till och med 2014-12-31, framgår att ledamöter och ersättare ska 
utses till ett personal- och fårhandlingsutskott 

Beslutsunderlag 
Gällande reglemente får kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar notera att beslut föreligger innebärande att 
kommlmstyrelsen, får perioden fram till och med 2014-12-31 ska ha ett 
personal- och forhandlingsutskott. 

7 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

11<1 
Nr 201 4.3330 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personal
och förhandlingsutskott för perioden fram till och med 
2014-12-31 

Sammanfattning 
Ledamöter och ersättare nomineras. 

Beslutsunderlag 
Vid sammanträdet muntliga nominetingar. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att utse följande att utgöra personal- och 
förhandlingsutskottets ledamöter och ersättare för perioden fram till och 
med 2014-12-31: 

Ledamöter 

Catina Lund (M) 

Hålcan Welin (FP) 

Agneta Hägghmd (S) 

Ordförande: Carina Lund (M) 

Bes l utsexpedi er i ng 
Matrikel 
Löne- Katin Csaszar 

EXPEDIERAD 

;loll.( - 11 - 11 

Ersättare 

Christian N ordberg (MP) 

Lars-Göran Bromander (S) 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3331 



~HÅBO W KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

KS § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

KS 2014/155 

Ordning för inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna 
-mandatperioden fram till och med 2018-12-31 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslöt 2010-12-06, § 162 ordningen för ersättamas inka11ande 
fcir mandatperioden :fi:am till och med 201 4-12-31. 

Vid dagens sammanträde redovisas respektive pmiis forslag till inkallande 
av ersättare: 

Beslutsunderlag 
- Respektive partis forslag till ordning får inkallande av ersättare. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att får inkallande av ersättare i styrelsen och 
övriga nämnder, ska följande gälla får mandatpe1iodcn fram till och 
med 2018-12-31. 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i följande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP), (KO), (MP), (S), (V),( Båp), (SO) 

(C) (C), (KO), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V) (SO) 

(FP) (FP), (C), (KO), (M), (S), (V), (Båp), (SO) 

(MP) (MP), (M), (C), (KO), (FP), (S), (V), (Båp), (SO) 

(KD) (KO), (C), (M), (FP), (MP), (Bäp), (S), (V), (SD) 

(S) (S), (V), (Bäp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SD) 

(V) (V), (S), (Bäp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SD) 

(SD) (SD), (Båp), (M), (KO), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

(Båp) (Båp), (SD), (S), (MP), (M), (KO), (V), (FP), (C) 
~ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3332 



HÅBO 
!<OM MUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 144 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

KS 2014/155 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3332 
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