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Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-/ närvarolista 

Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 
Agneta HäggIund (S) N 
Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) N 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hömström (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F Sven Svanström (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M) N 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) F Bo Johnson (M) 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
Karl-Henrik Nanning (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F Björn Fredriksson (M) 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Tomas Alm (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Anders Niltjord (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) F Bert Stenlund (C) 
Fred Rydberg (KD) N 
Gunilla Backlund (SO) N 
Total antal ledamöter och tjänstgörande 41 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Socialdemokraterna 
Jan Barrefors (S) N 
Johan Tolinsson (S) N 
Per Olof Thorsbeck (S) F 
Gunilla Gustavsson (S) N 
Sven OlofOvåring (S) N 
Hariette Nordström (S) N 
Anders Ekman (S) N 
Nazmiye Halvasi (S) F 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), ljänstgör N 
Farid Chibout (Båp) F 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP) N 
Stefan Wallin (MP) F 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) F 
Camilla Larsson (V) F 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstå 
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Ja 
Ja 
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Ja 
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Nej 
Nej 
Nej 
Nej 

Nej 
Nej 

Avstår 
Avstår 
Avstår 

Omröstning § 
Ja I Nej I Avstår 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Jolmson (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Liselotte Elg (M) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm (KO) 
Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Bengt Skiöld (FP) 
Gunilla Alm (FP)-

Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Frida Mattsson (C) 

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 
Ja Nej I Avstå 

Närvaro 

N, tjänstgör 
N, t j änstgör 
F 
F 
N 
F 

N 
F 

N 
N 

N, tjänstgör 
F 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 1 Allmänhetens frågestund med mera 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

§ 2 Godkfumande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 3 Medborgarforslag om kampanj mot nedskräpning 

§ 4 Redovisning av berett medborgarforslag om inrättande aven medborgamärnnd 

§ 5 Redovisning av berett medborgarforslag om att politikerarvoden bör bestämmas 
av medborgamärnnd 

§ 6 Redovisning av berett medborgarforslag om oppositionsbidragets utformning 

§ 7 Redovisning av berett medborgarforslag om kompetensgenomlysning av 
kommunens forvaltningar 

§ 8 Redovisning av berett medborgarforslag om att Håbo kOlnmun ska ta över 
ansvaret for den offentliga gatubelysningen i Söderskogen, Skokloster 

§ 9 Redovisning av berett medborgarforslag med anledning av forslag om utökad 
busstrafik till och från Krägga - ökat slitage på enskild väg 

§ 10 Redovisning av berett medborgarforslag om gång- och cykelvägar med mera 
inom Stfunsviksområdet 

§ 11 Redovisning av beredd motion om gång- och cykelväg till Stfunsvik, motionfu": 
Göran Eriksson (C) 

§ 12 Redovisning av beredd motion om råttsäkrade uteserveringar, motionfu"er: Nina 
Lagh (M) och Carina Lund (M) 

§ 13 Redovisning av beredd motion om inforande av vikarie garanti inom 
grundskolan och gymnasieskolan, motionärer: Anders Nil:fjord (FP), Tomas 
Alm (FP), Håkan Welin (FP) och Berith Skiöld (FP) 

§ 14 Redovisning av beredd motion om parboendegaranti for äldre i sfu"sldlt boende, 
motionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nil:fjord (FP), Berith Skiöld (FP) samt 
Tomas Alm (FP) 

§ 15 Interpellation riktad till skolnfunndens ordforande Pyry Niemi (S), om 
skolnämndens mål för år 2011 och lokala begränsningar i det f Ha skolvalet, 
interpellant: Tomas Alm (FP) 

§ 16 Interpellation ställd till skolnämndens ordforande Pyry Niemi (S) om 
skolnämndens mål visavi fullmäktiges övergripande mål, interpellant: Tomas 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Alm (FP) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

§ 17 Interpellation ställd till skolnämndens ordförande Pyry Niemi (S) om 
skolnämndens delegationsbeslut 158, interpellant: Tomas Alm (FP) 

§ 18 Interpellation riktad till skolnänmdens ordförande Pyry NIemi (S) om den 
kooperativa förskolan Vikingen, interpellant: Göran Eriksson (C) 

§ 19 Beslut om drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

§ 20 Beslut om nya reglementen för samtliga nämnder och demokratiberedningen 

§ 21 Motion om uppföljning och effektivisering av kommunfullmäktiges 
sammanträden 

§ 22 Motion angående fler ungdomar i jobb 

§ 23 Motion angående imättande av E-tjänst för enklare bygglovshandläggning 

§ 24 Beviljande av entledigande samt val av ny ersättare i socialnämnden, efter 
Stefan Wallin (MP) 

§ 25 Nominering och val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

§ 26 Förslag om ändring av datum för fullmäktiges sammanträde i april 2012 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 1 

Allmänhetens frågestund med mera 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS2010/113 

Inga frågor redovisas under frågestunden. Ordforanden avslutar dänned 
frågestunden. 

Förslagsställaren till medborgarforslaget om kampanj mot nedskräpning 
kommenterar ärendets beredning och forslag till beslut. 

Förslagsställaren till medborgarforslagen om inrättande aven 
medborgamämnd, om att politikerarvoden bör bestämmas av 
medborgamämnd, om oppositionsbidragets utformning samt om 
kompetensgenomlysning av kommunens forvaltningar kommenterar 
ärendets beredning och förslag till beslut. 

Förslagsställaren till medborgarforslag med anledning av förslag om utökad 
busstrafik till och från Krägga, ökat slitage på enskild väg, kommenterar 
ärendets beredning och förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.609 
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KF§2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning 
dels av dagordningen 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktig beslutar dels att kungörelsen skett i behörig ordning och dels 
att godkänna utsänd föredragningslista för dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.610 
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KF§ 3 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/7 

Medborgarförslag om kampanj mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarförslaget framgår fOljande i sin helhet: "Håbo kommun har en 
vacker natur och huvudOlien Bålsta är ett trevligt samhälle. TyvätT fInns det 
individer som på ett eller annat sätt skräpar ner vår fIna miljö. På somliga 
platser är nedskräpningen omfattande. 

Mitt förslag är att Håbo kommun, genom samverkan med organisationer, 
företag, banverket, föreningar, skolor, alhnänheten osv, startar en aktion mot 
skräpet. Syftet med kampanjen är att förändra attityden och motverka 
nedskräpning. En lämplig aktivitet fOr att skapa förståelse kan vara kan vara 
Skräpplockardagar. Renhållningsföretag kan säkeli aktivt bidra med 
information och stöd. 

Målsättningen med denna kampanj är lägre kostnad för städningen och ett 
positivt intryck av Håbo kommun, stöne trivsel och att Håbo kommun kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengama 
kan användas till bättre ändamål. 

Lämplig start för denna kampanj, under miljöveckan 13." 

Beslutsunderlag 
MedborgarfOrslag, 2012-01-16 

- Kommunkansliets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlätnna medborgarförslaget till miljö- och 
tekniknämnden för beredning. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknätnnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.611 
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KF§4 

Datum 

2012-02-27 

KS 2011/82 

Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande aven 
medborgarnämnd 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 65, förslaget till 
demokratiberedningen för utredning. 

Förslagsställaren föreslår att en medborgarnämnd inrättas bestående av 6-8 
politiskt intresserade medborgare, att ta del av samtliga nämndmöten, dock 
utan att ha beslutstatus. Syftet med nämndens medverkan är att granska 
politikens arbete och göra bedömningar av de beslut som tas i nämnderna. 
Medborgarnämnden ska ligga under kommunstyrelsen och avge rapport 4 
gånger per år till kommunfullmäktiges ordförande. Relayteringen till delma 
nämnd bör ske genom annonsering i lokalpressen där kommunfullmäktiges 
ordförande är sammankallande. 

Kommunkansliets yttrande: 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att den granskning som 
förslagsställaren efterlyser, redan utförs av kommunens revisorer, genom 
nämndernas internkontroll samt av media och allmänhet. Rapporter från 
revisorer och nämnder är allmänna handlingar som kan läsas av dem som så 
önskar. Fullmäktiges och nämndernas beslut kan överprövas av domstol 
genom dels kommunalbesvär och dels genom förvaltningsbesvär. 

Förvaltningen avstyrker ett inrättande av den föreslagna 
medborgarnämnden. Förslaget bör därför avslås. 

Demokratiberedningen föreslår 2011-11-29, § 39, att förslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-28. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 65 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 39. 
Tjänsteskrivelse 2012-01-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 4 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, §10. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.615 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§4 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/82 

Göran Eriksson (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens yrkande och 
presenterar ett nytt förslag. Förslaget kan återkomma i form aven motion. 

Nina Lagh (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till demokratiberedningens 
redovisning 2011-11-29, § 39, att avslå förslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.615 
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KF§ 5 

Datum 

2012-02-27 

KS 2011/85 

Redovisning av berett medborgarförslag om att politikerarvoden 
bör bestämmas av medborgarnämnd 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-06-13 att överlämna förslaget till 
demokratiberedningen för utredning. 

Förslagsställaren föreslår, mot bakgrund av att stärka demokratin att "i 
samband med inrättande aven s.k. medborgarnämnd (som redovisas i annat 
medborgarförslag), ska nämnden förutom att närvara i nämndmötena också 
granska politikers arbete, samt ha ansvaret att differentiera de politiska 
arvodena, som ska baseras på prestation inom politiken. Arvodena ska 
baseras på låg, medel och högtpresterande politisk arbete, där en 
högpresterande politiker ska ha betydligt högre arvode än en lågpresterande 
politiker som endast deltar i Olm'östningar i KF utan att i övrigt deltar i 
politiskt arbete" 

Kommunkansliets yttrande: 

En grundläggande princip i den representativa demokratin är att principiellt 
viktiga beslut ska fattas av de folkvalda representantema. Detta understryks 
av 3 kap, 9 § i konununallagen (KL 1991:900) som meddelar att fullmäktige 
ska fatta beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
för kommunen. I paragrafen understyrks särskilt vikten av att beslut rörande 
grundema för ekonomiska fönnåner för förtroendevalda ska fattas av 
fullmäktige. Beslutsrätten får därmed inte vidaredelegeras. Av 
bestämmelsema i lagen framgår även att arvoden ska bestämmas "till lika 
belopp för lika uppdrag", (KL 4 kap 15 §). 

Förslaget bör därför avslås. 

Demokratiberedningen föreslår 2011-11-29, § 38, att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-29 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 38. 
Tjänsteskrivelse 2012-01-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 5 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 11. 

Styrelsen tillstyrker beredningens förslag om avslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.616 
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Kommunfullmäktige 

KF § 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/85 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till demokratiberedningens 
redovisning och ställningstagande 2011-11-29, § 38, att avslå förslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

JUSTERARE 1 

IJI~J 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.616 
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KF§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/38 

Redovisning av berett medborgarförslag om 
oppositionsbidragets utformning 

Sammanfattning 
Fulhnäktige överlämnade 2011-03-28, § 66, förslaget till 
demokratiberedningen för utredning. 

Av förslaget framgår följande i sin helhet: "Med anledning av att 
oppositionsbidraget för perioden 2011-2014 fått den utformningen där 
nuvarande oppositionspartierna M, Fp, KD, C och SD, nu etablerat 15 
oppositionsråd för mandatperioden. Oppositionsbidraget är skattepengar och 
ska användas till oppositionspolitik i sträVaIl att övelia makten vid nästa val 
och inte hmnna i fi:itidspolitikers fickor utan prestationskrav. 

Förslag: 

Ta bort nuvarande oppositionsbidrag eller omvandla bidraget för en person 
som får en oppositionsroll på halvtid som ska bevaka majoritetens politik. 
Dagens utformning av oppositionsbidraget ger inget mervärde för 
medborgarna." 

Kommunlcansliets yttrande: 

Utbetalningen av oppositionsbidraget följer de riktlinjer för bidrag som 
kommunfullmäktige har beslutat om. Partienm har SedaIl själva att beslutat 
om fördehringen bidraget. En förändring av bidrag är för närvarande inte 
aktuell. Möjlighet att se över utformningen av oppositionsbidragets kan ske 
i SmnbaIld med avslutad nu pågående, översyn av den politiska 
organisationen. 

Eftersom en förändring av bidraget för närvarande inte är aktuell, bör 
förslaget avslås. 

Demokratiberedningen föreslår 2011-11-29, § 40, att medborgarförslaget 
avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-03-26 
Kommunfulhnäktiges beslut 2011-03-28, § 37. 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 40 
Tj änsteskivelse 2012-01-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 6 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 12. 

Styrelsen tillstyrker beredningens förslag om avslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.617 
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KF§ 6 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/38 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till demokratiberedningens 
redovisning 2011-11-29, § 40, att avslå förslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.617 
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KF§ 7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/80 

Redovisning av berett medborgarförslag om 
kompetensgenomlysning av kommunens förvaltningar 

Sammanfattning 
Enligt fOrslagsställaren har en dränering av kompetens skett i kommunens 
förvaltningar under de senaste åren, pga. att många anställningar i 
kommunen har avslutats. Det föreslås att en extern konsult anställs som 
genomlyser organisationen liknande den som skett av grundskolan i Håbo. 

Bakgrund 
Kommunen har cirka 1300 månadsanställda medarbetare. Därtill kommer de 
tidsbegränsade anställningarna som utgör ett par hundra. Ett hundratal olika 
yrken fInns representerade i kommunen. De största yrkesgrupperna är lärare, 
barnskötare, undersköterskor/vårdare, förskollärare/fritidspedagoger. En stor 
del av de kommunala jobben kräver en akademisk utbildning exempelvis 
lärare, förskollärare, ingenjörer, sjuksköterskor, socionomer, ekonomer med 
flera. Utbildningsnivån i kommunen är med andra ord mycket hög. 

Redovisning av övergripande kompetenshöjande åtgärder 
Sedan år 2009 deltar Håbo kommun tillsammans med sju andra kommuner, 
Upplands-Väsby, Lidingö, Sollentuna, Enköping, Oskarshamn, 
Örnsköldsvik och Skellefteå, i ett EFS-fInansierat nationellt projekt kallat 
"Kompetensbron". Håbo kommun är projektorganisatör och projektledare 
och övrig projektadministration är anställd av kOlmnunen. Personalchefen i 
Håbo sitter i projektets styrgrupp och som delprojektledare fungerar 
personalkonsulent från personalavdelningen och utvecklingsledare från 
skolförvaltningen. Syftet med projektet är att ta fram och pröva olika 
metoder för att underlätta den framtida kompetensförsörjningen med 
anledning av generationsväxlingen på arbetsmarknaden. Ett antal olika 
kompetenshöjande workshop s och utbildningsinsatser har genomförts för 
kommunernas medarbetare inom olika strategiska Olmåden. Projektet 
avslutas i mars 2012. Därefter kommer personalavdelningen utarbetat en 
kompetensförsörjningsplan fOr Håbo kommun. 

Under år 2011 har kommunen genomfört en generell kompetensinventering 
av sina medarbetare. Samtliga inlämnade uppgifter som regelbundet ska 
uppdateras av medarbetaren själv, fInns tillgängliga i en kompetensdatabas. 
Syftet är att uppgifterna ska utgöra underlag för de samtal om 
kompetenshöjande insatser som årligen genomförs i medarbetarsamtalet 
mellan chef och medarbetare. Databasen ger också möjligheter att söka de 
kompetenser som fInns representerade hos kommunens medarbetare, 
exempelvis språldcunskaper, lärarnas behörigheter mm. 
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rQ -. HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 7 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/80 

Medborgarforslag daterat 2011-05-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 63 
Tjänsteskivelse 2012-0 l-OS 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 7 
Kommunstyrelsens forslag till beslut 2012-02-06, § 13. 

Styrelsen tillstyrker att forslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med anledning av redovisade aktiviteter med 
kompetenshöjande syfte, att avslå medborgarforslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.61B 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 8 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2009/94 

Redovisning av berett medborgarförslag om att Håbo kommun 
ska ta över ansvaret för den offentliga gatubelysningen i 
Söderskogen, Skokloster 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2009-09-28, § 83, forslaget till miljö- och 
tekniknämnden for beredning. 

I medborgarforslaget foreslås kommunen tar över ansvaret for 35 stycken 
ljuspunkter som för närvarande leasas aven samfållighetsforening. Miljö
och telmiknämnden avslog begäran 2010-01-26 § 8, eftersom samfålligheten 
inte äger belysningen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-19 § 27, efter behandling av miljö
och tekniknämndens utredning av ärendet, att åtelTemittera detta till miljö
och tekniknämnden for att uppdra till forvaltningen att vara behj älplig i 
diskussioner mellan foreningen och EON/E S gällande leasingavtalet. 

Miljö- och teknikforvaltningen hal' träffat representanter for EONlES 
numera ONE NOl'dic AB och diskuterat leasingavtalet. Avtalet tecknades 
2001 och löper på 30 år. Att lösa leasingavtalet skulle idag kosta 592.000 
kronor. När avtalet är reglerat eller leaasingtiden löpt ut tar kommunen över 
ansvaret for driften av belysningen. Driftkostnaden fOr anläggningen uppgår 
till ca 21.000 kronor/år. Kostanden fOr en förtida inlösen av avtalet kan i 
nuläget beräknas till 613 000 som i så fall måste tillforas miljö- och 
tekniknämndens budget. 

Nämnden beslutar 2011-12-07, § 123, att föreslå att medborgarforslaget 
avslås. 

Beslutsunderlag 
MedborgarfOrslag 2009-09-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-28, § 83 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2010-01-16, § 8 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-04-19, § 27 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2011.12.07, § 123 
Tjänsteskivelse 2012-01-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 8 
Kommunstyrelsens forslag till beslut 2012-02-06, § 14. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.622 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 8 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2009/94 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och telmilmämndens 
yttrande 2011-12-07, § 123, att avslå medborgarforslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställama 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/60 

Redovisning av berett medborgarförslag med anledning av 
förslag om utökad busstrafik till och från Krägga - ökat slitage 
på enskild väg 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-04-26 att bifalla ett medborgarförslag 
med en framställan om tillkommande busstrafIk med en tur per dag, 
vardagar, från Bålsta till Krägga. 

I samband med srumnan fullmäktigesrunmanträde förelåg följande 
medborgarmotion: " Berett medborgru·förslag om utökning av busstrafIk 
till/från Krägga 

Rubriserade förslag har enligt kommunens websida beretts och 
kommunstyrelsen rekommenderru· att kOlnmunalfullmäktige tar ett positivt 
beslut vid sammanträdet 26april 11. 

Vi fIlmer det anmärkningsvärt att ett förslag om utökning av busstrafIk på 
enskild väg har beretts utan att väghållaren, d.v.s. Segerstavägen 
Samfällighetsförening, varken infonnerats eller beretts tillfälle att yttra sig. 

För att undvika missförstånd vill vi understryka, at vi ser förslaget såväl 
behjärtansvärt som positivt i den mening att det utökruiillgängligheten till 
Krägga/Stämsvik. 

BusstrafIk ger dock ett stort slitage på framförallt icke asfalterade vägar. 

Redan nuvru·ande linjetäthet (oftast med ledbussar) torde generera 
underhållskostnader, som ldrui översiaider det kommunala bidraget till 
föreningen, och vi anser det därför vara självldrui at en utökning av trafIken 
måste kombineras med minst motsvarande ökning av det kOlmnunala 
vägbidraget. " 

Fullmäktige beslöt 2011-04-26., § 56, att överlämna förslaget till miljö- och 
tekniknämnde för beredning. 

Av nämndens beslut 2011-12-07, § 124, framgår bland rumat följande: 
"TrafIkverket ger statsbidrag till enskilda vägru· som uppfyller gällande krav 
enligt förordningen och TrafIkverkets föreskrifter. TrafIkverket beräknar 
kostnaden för brumarks och vinterunderhåll i förhållrulde till vägens längd. 
Av den frrumäknade driftkostnaden för den enskilda vägen så uppgår 
TrafIkverkets bidrag till 60 %. Håbo kOlmnun ger ett kommunalt driftbidrag 
på resterande 40 %. Kommunen följer idag TrafIkverkets rekommendationer 
när det gäller driftbidragen." 

Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/60 

Medborgarförslag 2011-04-11 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 56 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2011-12-07, § 124 
Tjänsteskrivelse 2012-01-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 9 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 15 
Tillkommande berälming från förslagsställaren, 2012-02-21. 

Styrelsen tillstyrker miljö- och tekniknämndens avslagsförslag. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Karl-Axel Boström (M) anmäler jäv i ärendet och lämnar tillfålligt 
sammanträdet. 

Göran Eriksson (C) yrkar på att ärendet återremitteras för utredning av 
förslagsställaren redovisad kompletterande beräkning. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut samt Göran 
Erikssons (C) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag och yrkande 
konstateras att fullmälctige beslutar att ärendet ska avgöras idag samt 
beslutar därefter i enlighet med styrelsens förslag. 

Kommunfu"mäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
beslut 2011-12-07, § 124, att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
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~ W HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-02-27 

KF § 10 KS 2010/95 

Redovisning av berett medborgarförslag om gång- och 
cykelvägar med mera inom Stämsviksområdet 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2011-10-11, § 87, förslaget till miljö- och 
tekniknämnden för beredning. 
Av förslaget framgår följande förslag: 

1. Ordna en utrymningsväg mot Ekolskrog som en försäkring mot att 
delar av samhället skulle avskäras på grund aven olycka. 

2. Belägg banvallen med grus så att familjer med barnvagn inte 
behöver brottas med bussar och bilar på den hårt trafikerade 
Segerstavägen .. 

3. Ordna gatubelysning utefter Segerstavägen. Kommunen bör ta över 
denna del av vägnätet uti Krägga- och Stämsviksområdet. 

Av miljö- och tekniknämndens yttrade 2011-12-07, § 112, framgår bland 
annat följande; "Det films idag 15 stycken Vägsamfälligheter, 
Samfällighetsföreningar och Vägföreningar i kommunen som erhåller 
statligt och kommunalt driftbidrag för sin väghållning. Kommunen ska inte 
ta över väghållaransvaret eller bekosta uppsättning av belysning på enskilda 
vägar. När det enskilda vägnätet är utbyggt till kommunal standard inklusive 
belysning och utbyggnaden har bekostats av Samfälligheten eller 
Föreningen, då övertar kommunen ansvaret för drift och underhåll av vägen. 

Nämndens beslut 

1. Uppdra till miljö- och teknikförvaltningen att bygga en utrymningsväg 
mellan Stämsvik och Ekolskrog samt iordningsställa den gamla 
banvallen till gång- och cykelväg mellan Krägga badplats och Stämsvik 
våren 2012. 

2. Avslå Segerstavägens Vägsamfällighets begäran om att kommunen tar 
över väghållaransvaret och sätter upp gatubelysning. 

3. Godkruma förvaltningens svar på medborgarförslaget och överlrunna 
svaret till kommunfullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.624 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 10 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2010-09-09 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2010/95 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-11, § 87 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2011-12-07, § 122 
Tjänsteslaivelse 2012-01-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 10 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 16. 

Noteras att miljö- och tekniknämnden beslutat att iordningsställa en gång
och cykelväg på den gamla banvallen i enlighet med förslagsställarens 
önskemål. 

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar förslagen gällande dels gång- och cykelväg och 
dels ordnande aven utrymningsväg kOlTIlner att genomföras i enlighet 
dels med miljö- och tekniknämndens beslut 2011-12-07, §§ 121-122. 

2. Fullmäktige avslår i enighet med miljö- och teknilmänmdens beslut 
2011-12-07, § 122, föreningens begäran dels om att kommunen ska ta 
över väghållaransvaret och dels om ordnande av gatubelysning. 
Medborgarförslaget anses dänned besvarat. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
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f'll HABO W KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF § 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2010/83 

Redovisning av beredd motion om gång- och cykelväg till 
Stämsvik, motionär: Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlänmade 2010-10-11, § 88, motionen till miljö
och tekniknämnden för beredning. Av motionen framgår följande: 
Stämsviks tomtägareförening har påtalat brister i säkerheten för 
medlemmarna i och med att de kan bli helt avskurna om en trafikolycka 
inträffar i eller invid järnvägsviadukten. Vägen är där smal, kurvig och brant 
varför riskerna är uppenbara. De har föreslagit en utrYlmlingsväg till 
Ekolskrog. 

I avvaktan på att en sådan ny vägsträckning kan komma till stånd föreslår 
Centerpartiet att den gamla nedlagda banvallen mellan Kräggabadet och 
järnvägsbanken över Ekolsundsviken grusas upp till en standard som gång
och cykelväg (GC väg). Sträckan kan då också utnyttjas av räddningsfordon 
om det skulle vara nödvändigt. För att förhindra olovlig bilkörning bör 
vägbommar sättas upp. Utöver att förbättra säkerheten för de boende i 
området kan denna GC väg bli ett trevligt promenadstråk utmed Mälaren. 

Långa sträckor av banvallen är idag av nästan godtagbar standard, endast 
små insatser behövs. Andra pruiier utgörs av mycket grovt singel som det är 
svåIi att ens gå i. Totalt sett bör investeringskostnaderna vru'a mycket låga 
och klrui motiverade med tanke den nytta som uppnås. 

I nästa steg bör järnvägsbanken mellrul Stämsvik och Ekolsund inldusive 
bron rustas upp till GC-väg. Sträckan ingår i Cykelfrämjruldes Mälarleden. 
Den har alltså betydelse även ur turistisk synvinkel. 

Centerpartiet yrkru" mot bakgrund av ovanstående att: 
• medel avsätts i investeringsbudgeten för 2011 för upprustning av 

banvallen mellan Krägga badplats och Stämsvik 
• åtgärden genomförs snru"ast möjligt 
• förhandlingar inleds med Enlcöpings kommun om upprustning av 

järnvägsbanken över Ekolsundsviken, inklusive bron till GC-standru"d." 

Av miljö- och tekniknämndens yttrande 2011-12-07, § 121, framgår att 
pengar finns för grusning av banvallen. Nämnden uppdrru" till förvaltningen 
att iordningsställa grunla banvallen till gång- och cykelväg mellan Krägga 
badplats och Stämsvik srunt att bygga en räddningsväg mellan Stämsvik och 
Ekolskrog våren 2012. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.625 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 11 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2010/83 

Motion från Göran Eriksson (C) 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-11, § 88 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2011-12-07, § 121 
Tjänsteskrivelse 2012-01-12 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 11 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 17. 

Kommunkansliet noterar att den del av motionen som gäller förslag om 
förhandling med Enköpings kommun, inte kommenterats av nämnden. 

Styrelsen förslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
beslut 2011-12-07, § 121, att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 12 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/86 

Redovisning av beredd motion om råttsäkrade uteserveringar, 
motionärer: Nina Lagh (M) och Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 92, motionen till miljö- och 
tekniknämnden för beredning. I motionens inledning noteras det ökande 
antal uteserveringar inom Bålsta tätort. Det spill som uppstår vid och i 
anslutning till serveringarna lockar till sig råttor som äter av de spillda 
matresterna. För att förhindra en ökande råttförekomst föreslås att 
kommunen utfärdar råd och riktlinjer för den tekniska utfornmingen av 
uteserveringar . 

Miljö- och tekniknämnden redovisar i sitt beslut bland annat följande: 

"Eftersom det i allmänhet inte hävs bygglov för uteserveringar kan 
byggavdelningen inte ställa hav utan endast ge rekommendationer hing 
råttsäha uteserveringar. Utifrån detta föreslår byggavdelningen följande 
riktlinjer: 

Tätheten bör utformas så att mat och dylikt inte kan hrunna i shymslen 
Potentiella "gömställen" bör byggas bort, under och hing 
uteserveringen 
Minimera växtligheten genom att ta bort träd och buskar som kan ge 
råttorna skydd och dölja deras hål." 

Beslutsunderlag 
Motion från Nina Lagh (M) och Carina Lund (M) 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 92 
Miljö- och tekniknälnndens yttrade 2011-12-07, § 118 
Tjänsteshivelse 2012-01-12 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 14 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 18. 

Styrelsen tillstyrker att motionens ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Nina Lagh (M) yrkru' bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut srunt Nina Laghs 
(M) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag och yrkandet konstateras 
att fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag. 
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FQ W HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 12 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/86 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
beslut 2011-12-07, § 118, att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Milj- och tekniknämnden for kännedom 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/65 

Redovisning av beredd motion om införande av vikariegaranti 
inom grundskolan och gymnasieskolan, motionärer: Anders 
Nilfjord (FP), Tomas Alm (FP), Håkan Welin (FP) och Berith 
Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 87, följande motion dels till 
skolnämnden och dels till bildningsnämnden för beredning:: "Läraren är 
skolans viktigaste resurs. Därför m' det självklart att alla lektioner också ska 
ledas aven lärare. Idag väntar många skolor innan man tar in en vikarie. Det 
innebm'lärarlösa lektioner eller håltimmar. Folkpartiet vill ha en 
vikarie garanti som ger lm"are på alla lektioner. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpruiiet Liberalerna på följande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

G att vikariegru"anti införs som garrulterar lärru"ledda lektioner i såväl 
grundskola som gymnasieskola 

G att föräldrar och elever löpande får information om garantin inte kan 
uppfyllas 

G att rapportering sker till kommunfullmäktige vruje halvår om 
garantin hru" uppfyllts eller inte" 

Nämndernas yttrande föreligger. 

Av skolnämndens yttrande framgål" blruld annat följande: 
"Skolförvaltningen ställer sig bakom det motionärerna skriver om att lärruna 
är skolans viktigaste resurs. I grundskolrul är ambitionen att eleverna skall 
möta behöriga lm"are i de funnen som de undervisas i. Inför kravet på 
lfu"arlegitimation sker nu en inventering av alla lärru"es behörigheter och 
eventuella kompletteringru" kommer att göras med hjälp av Lärarlyftet 2. 

Rektorerna i gIundskolan menru" att det endast undantagsvis uppkOlmner 
situationer som skulle kunna betecknas vara lm"arlösa. Detta sker vid 
tillfällen då sjukfrånvaron är mycket hög, t ex beroende på förkylnings- och 
influensaepidemier. 

I en del av grundskolans ämnen utgör säkerhetsaspekten det svåli att 
utnyttja vikru"ier som inte har den kunskap som erfordras på ett sätt så att 
kvaliteten vid dessa tillfällen blir bra. Ofta m" det då bättre att man inom 
arbetslaget låter eleverna arbeta i ett annat funne, under ledning av den 
lärare som eleverna har i det ämnet, och låter eleverna få tillbaks tid i det 
funne där läraren vru"it frånvru"rulde vid ett senare tillfälle. Exempel på 
sådana ämnen är kemi och slöjd. 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/65 

En vikarie garanti skulle fönnodligen innebära att medel måste avsättas för 
att ha lärare anställda som vikarier hela tiden. Dessa medel måste i så fall tas 
från den ordinarie organisationen och innebära att elevgIupperna blev större. 
En sådan organisation skulle ändå inte kunna dimensioneras för de tillfällen 
under läsåret då frånvaron är så hög att risk för lärarlösa lektioner uppstår. 

Konsekvenserna, med en sådan vikariepool, för elevernas måluppfyllelse, 
bedöms som sämre än den situation som beskrivs ovan. 

Skolförvaltningen anser att det i gI'undskolan inte förekommer lärarlösa 
lektioner eller uppkomna håltimmar i den utsträckningen att det skulle 
motivera införandet aven vikariegaranti." 

Av bildningsnämndens yttrande framgår bland annat följande: 
"Bildningsförvaltningen ställer sig balcom motionärernas skrivelse avseende 
att lärarna är skolans viktigaste resurs. Av den anledningen söker gymnasiet 
säkerställa att lärml1a är behöriga att undervisa i de kurser och ämnen som 
de ansvarar för. Inför kravet på lärm'legitimation sker nu en avstämning av 
samtliga lärares olika behörigheter. 

Elever vid gymnasiet har garanterad undervisningstid, d v s en minsta 
undervisningstid som ska erbjudas eleverna. Definitionen av 
undervisningstid enligt gymnasieförordningen är "tid för arbete som 
planerats av lärare och elever tillsammans och som eleverna genomför under 
en lärares ledning". 

När det gäller enheten Kämpe fnms det en gm"anti för att alla lektioner är 
lärarledda. En hög lärartäthet och lokalernas utformning m" faktorer som gör 
att eleverna alltid hm" lärare tillgängliga, även om någon råkar vara 
sjuk/frånvarande. 

Imiktningen för gynmasiet i övrigt är att eleverna ska lära sig att planera och 
ta ansvar för sina studier. En tydlig planering för varje kurs ska finnas så att 
eleverna vet vad mml ska arbeta med när de vid något tillfälle måste göra 
detta på egen hand. Ett gymnasieschema är så komplicerat att det för de 
flesta elever uppstår hålthlilllm' under skolveckan och där är det lfunpligt att 
elever använder tiden för delm" av sitt skolm"bete, utan lm"m"es medverkan. I 
och med att skolan datoriseras sker delm" av kommunikationen mellan lm"are 
och elev den vägen, vilket innebär att underlag, arbetsuppgifter och 
planeringm" för kurser finns tillgängliga för eleverna. 

Sett i det perspektivet har skolan inte satt in vikarie vid lärares 
korttidsfrånvaro, utan räknar med att eleverna ska kunna sköta någI"a 
arbetspass av studierna, utan att läraren finns på plats. Vissa elever kan i 
början ha svårt att ldara detta, de kan vara vana vid att en vuxen alltid finns 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.628 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 13 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2011/65 

tillgänglig och talar om för dem vad de ska göra. Men, de lär sig undan for 
undan att ta eget ansvar, vilket också ligger i gymnasiets uppdrag. 

Vid längre tids frånvaro ska vikarier sättas in. Det som är viktigt är att 
elevernas möjligheter uppnå målen och nå höga betyg inte får påverkas av 
lärares frånvaro. När skolledningen granskar kurser där eleverna hal' svårt 
att nå målen ser man inte något samband med lärares frånval'o. Det är andra 
faktorer som påverkal' dessa resultat och forändringen av dessa ligger i 
skolans utvecklingsplaner. 

Genom det nuvarande skolpengssystemet innebär detta att medel måste 
omprioriteras och tas från annan verksamhet inom gymnasiet. SIwians 
ekonomi bygger bl.a. på detta system med korttidsfi'ånvaro och ska 
lärarvikarier alltid sättas in, innebär det högre kostnader och då påverkar det 
hela skolans utbud. Utbudet blir mindre vilket i sin tur innebär att vissa 
elever inte kan få de kurser de har i sin studieplan. Alternativet är att mer 
resurser tillfors gymnasiet vilket m' svårt i nuvarande skolpengssystem. 

En vikariegaranti innebm' också att mer tid måste läggas på att hitta och 
kalla in lämpliga vikarier. Många av gymnasiets kurser är ämnesspecifika 
vilket gör att de vikarier som skolan söker måsta ha dessa specifika 
kunskaper. Dessa vikarier kan vara mycket svåra att hitta, även med 
fdnnedlingskonsulter. Om lm'aren salmal' dessa kunskaper ges inte eleverna 
en kvalitativ vägledning under lektionen. 

Fridegårdsgymnasiet anser sig fullgöra sitt uppdrag angående 
undervisningstiden, även om lärare är frånvarande vid någon eller några 
enstalca lektioner. Det som m' viktigt är att skolan garanterar en god kvalitet 
på lm'mna och undervisningen och stöd till elever som har svårt att nå 
målen." 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-05-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 87 
Bildningsnämndens beslut 2011-11-01, § 94 
Skolnämndens beslut 2011-12-06, § 88 
Tjänsteskrivelse 2012-01-10 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2012-01-24, § 13 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 19. 

Styrelsen tillstyrker dels bildningsnämndens och dels skolnämndens 
avslagsforslag. 
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Anders Nilfjord (FP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut samt Anders 
Nilfjords (FP) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag och yrkande 
konstateras att fullmäktige beslutat i enlighet med styrelsens förslag. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Anders Nilfjord (FP), Tomas Alm (FP), Håkan 
Welin (FP) samt Berith Skiöld (FP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning dels till bildningsnämndens 
beslut 2011-11-01, § 94 samt dels till skolnämndens beslut 
2011-12-06, § 88, att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden - för kännedom 
Skolnämnden - för kännedom 
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Redovisning av beredd motion om parboendegaranti för äldre i 
särskilt boende, motionärer: Håkan Welin (FP), Anders Nilfjord 
(FP), Berith Skiöld (FP) samt Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2011-06-13, § 86, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen förslås följande: 

.. att ta fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen som innebär en 
parboendegaranti, dvs att ett äldre par rar bo tillsammans i särskilt 
boende även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov 

.. att inom ramen för de äldreboenden som finns i kOlmnunen 
inventera vilka lägenheter som är, eller kan göras, lämpliga för 
parboende. 

.. att i den långsiktiga planeringen för äldreboende i kOlmnunen beakta 
behovet av pm'boende. 

Av socialnämndes yttrande 2011-12-06, § 129, framgår bland annat 
följande: 

"Håbo kommun hm' ... redml en parboendegm'anti och förvaltningen ser inte 
att det firulS anledning att förändra riktlinjerna på denna punkt, 1 de fall som 
pm'boendegm'antin hittills hm' använts i kommunen så har båda vm'it 
biståndsberättigade vid inflyttning, eller i varje fall blivit det strax efter 
inflyttning, " 

"När det gäller vilka lägenheter som idag finns på våra äldreboenden och 
som är lämpliga för parboende så finns på Pomona 2 och 4, Sammanlagt 16 
lägenheter som skulle kurum användas till detta, Dessa lägenheter är mellan 
40-57 kvm. 1 nya äldreboendet Solängen planeras 2 lägenheter för 
parboende, Förvaltningens bedömning är att det då kommer att finnas ett 
tillräckligt antal lägenheter för pm'boende, Men självklm1 ska fi:ågml beaktas 
i den långsiktiga planeringen då det är viktigt att lägenheterna också är 
lämpliga för ändamålet." 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-05-17 
Kommunfullmälctiges beslut 2011-06-13, § 86 
Socialnämndens beslut 2011-12-06, § 129 
Tjänsteskrivelse 201-01-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 12 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 20, 
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Styrelsen tillstyrker att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkanden 
Håkan Welin (FP) och Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till motionen. Agneta 
Häggiund (S) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att styrelsens förslag till beslut samt Håkan Welins 
(FP) och Fred Rydbergs (KD) yrkande föreligger. Efter prövning av förslag 
och yrkande konstateras att fullmäktige beslutat i enlighet med styrelsens 
förslag. 

Omröstning 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för styrelsens förslag 
Nej-röst för Welins (FP) och Fred Rydbergs (KD) bifallsyrkande 

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster, 6 nej-röster och 3 som avstår, beslutar 
kommunfullmäktige i enlighet med styrelsens förslag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Fred Rydberg (KD), Tomas Ahn (FP), Håkan 
Welin (FP), Anders Nilfjord (FP) samt Berith Skiöld (FP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att, med hänvisning till socialnätmldens beslut 
2011-12-06, § 129, anse motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnätm1den - för kännedom 
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Interpellation riktad till skol nämndens ordförande Pyry Niemi 
(8), om skol nämndens mål för år 2011 och lokala begränsningar 
i det fria skolvalet, interpellant: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande interpellation foreligger: "Vid fullmäktiges sammanträde den 7 
november 2011 under § 4 Delårsredovisning, där Folkpartiet lämnade in ett 
yrkande, fick vi inte svar på de frågor vi franlforde i vårt yrkande. 

Beslutet om skolvalsregeln 
II påverkar kommunens attraktionslaaft och varumärke negativt 
II fyller ingen praktisk funktion, då alla elevplatser hos våra friskolor 

är besatta vid terminsstart. Endast någon enstaka plats blir tillgänglig 
under terminen. 

• motverkar fullmäktiges övergripande mål för 2011 och 2012 
II har inte elevens bästa i centrUl11 

För Folkpartiet Liberalerna ställer jag denna interpellation till dig, Pyry 
Niemi: 

o Var ligger ansvaret for att man i handlingal11a for skolnämndens 
san1IDanträde i både febmari och i april redovisar att man endast 
skall göra "redaktionella justeringar av nämndmålen" , men ändå, på 
ett dolt sätt, helt tar bort det av KF fastställda övergripande målet: "I 
Håbo kan man välja"? 

Denna ändring är ingen redaktionell justering. 

Av ärendebeskrivningen framgår det inte omfattningen i forändring av 
punkten. Detta kan vara ett skäl, varfor forvaltningen fick stöd av nämnden 
utan någon reservation. 

o Tycker du att sådan arbetssätt är forenligt med de demokratiska 
principer vi sagt vilja ha i det politiska arbetet i kommunen? 

o Vid fullmäktiges san1IDanträde i november sa du att vid tenninsslut 
2011 skulle regeln om fritt skolval utvärderas. 

Är du nu beredd att redan infor vårterminen 2012 undanröja denna regel? 
Den har i praktiken inte har någon effekt, istället skapar den begränsande 
regeln bara "bad-will" for kommunen, helt emot fullmäktiges övergripande 
mål." 

Fullmäktige beslöt 2011-12-19 att interpellationen får ställas. Pyry Nieini 
(S) var inte närvarande vid detta san1IDanträde, varfor ärendet tas upp for 
behandling vid dagens san1IDanträde. 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Tomas Alm (FP) 
Tjänsteskrivelse 2011-12-15 
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2012-02-27 
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Skriftligt svar från Pyry Niemi 2011-12-17 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 161. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Pyry Niemi (S), hänvisar till det skriftliga svaret. 

Inlägg förekommer från Tomas Alm (FP). 

Ordföranden avslutar debatten. 
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Interpellation ställd till skolnämndens ordförande Pyry Niemi (5) 
om skol nämndens mål visavi fullmäktiges övergripande mål, 
interpellant: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande interpellation föreligger: "4 av skolnämndens beslut är överklagade 
till förvaltningsrätten. 
I ett fall har förvaltningsrätten gått på överklagandes uppfattning. 
Övriga ligger för beredning. 

Fullmäktige har fattat beslut om övergripande mål 2012 som bland annat är 
att värna om kommunens varumärke. 

Att gång på gång, såväl på riksnivå som regionalt, figurera i press, radio och 
TV med delma typ av publicitet gagnar inte kommunens varumärke. 

Någon ändring, hur man arbetar med dessa frågor är tvunget, om kommunen 
skall ha någon chans att värna om sitt varumärke. 

Min fråga är: 

• har du funderat på någon strategi som kan ändra detta förhållande 
och att man även i skolnämnden respekterar fullmäktiges mål och 
anpassar sin hantering av ärenden av denna karaktär? 

Som politiker, måste du vara medveten om, hur lätt det är att mista 
förtroende och respekt samt att vägen tillbaka är mycket lång, Därför är det 
viktigt att styrande politiker hela tiden är medvetna om såväl fullmäktiges 
övergripande mål som den påverkan deras beslut kan få. Det kan vara på 
plats att ha en lämplig utbildning till berörda, om hur ett positivt varumärke 
påverkas och upprätthålles. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Tomas Alm (FP) 
Tjänsteskrivelse 2011-12-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 162 
Skriftligt svar från Pyry Niemi (S), 2011-12-17. 

Fullmäktige beslöt 2011-12-19 att interpellationen får ställas. Pyry Niemi 
(S) var inte närvarande vid detta sammanträde, varför ärendet tas upp för 
behandling vid dagens sammanträde. 

Ordförande avslutar debatten. 
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Interpellation ställd till skol nämndens ordförande Pyry Niemi (8) 
om skolnämndens delegationsbeslut 158, interpellant: Tomas 
Alm (FP) 

Sammanfattning 
Av interpellationen framgår följande i sin helhet: "I tidningen Dagens 
Samhälle förra veckan, slogs nyheten upp om att Håbo kommun, som enda 
kommun i hela landet, vill ifrågasätta något av det mest fundamentala hos 
kommunens och även landets föräldrar-kooperativa förskolor, nämligen 
föräldrarnas delaktighet och engagemang. Det skolförvaltningen, i ett 
delegationsbeslut (SKN 20111158) tagit ställning till, är att förskolan INTE 
skall få ha delaktighet av föräldrarna genom ett joursystem. Detta 
joursystem går ut på att en förälder eller närstående vid akut frånvaro bland 
ordinarie personal kan rycka in och vara den utbildade personalen till hands 
för att även den dagen ha en engagerad och bra bemanning, trots en 
oplanerad frånvaro. 1 media har du, Pyry sagt att delegationsbeslutet bara 
följer nya skollagen. 

Jag har då följande frågor: 

• var i nya skollagen regleras föräldrars frivilliga delaktighet i 
förskolans verksamhet, det som skolförvaltningen beslut gäller? 

• har jourverksamheten varit till men för barnen i verksamheten eller 
till hinder för de anställda? 

• hur löser kommunen i praktiken situationen, när vikarier behöver tas 
in i verksamheten och vilka krav ställer kommunen på dessa 
vikarier? 

• tycker du att beslut av detta slag skall fattas av den politiska 
instansen som nämnden utgör eller är det bra att enskilda tjänstemän 
har delegation att fatta beslut, som i så hög grad påverkar hur 
medborgare, näringsliv och media upplever kommunens agerande? 

• varför inhiberar man inte verkställigheten av beslutet, när det blir 
överklagat för att avgöras av förvaltningsrätten?" 

Fullmäktige beslöt 2011-12-19 att interpellationen får ställas. Pyry Niemi 
(S) var inte närvarande vid detta sammanträde, varför ärendet tas upp för 
behandling vid dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.632 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 17 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2010/108 

Interpellation från Tomas Alm (FP) 
Tjänsteskrivelse 2011-12-16 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 163 
Skriftligt svar från Pyry Niemi (S), 2011-12-17. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Pyry Niemi (S), hänvisar till det skriftliga svaret. 

Kommunfullmäktige godkänner att diskussion får ske kring ärende nummer 
18 och ärende nummer 19 (Interpellation ställd till skolnämndens 
ordförande Pyry Niemi (S) om skolnämndens delegationsbeslut 158, 
interpellant: Tomas Alm (FP) samt Interpellation riktad till skolnämndens 
ordförande Pyry Niemi (S) om den kooperativa förskolan Vikingen, 
interpellant: Göran Eriksson (C)). 

Inlägg förekommer från Agneta Häggiund (S), Tomas Alm (FP), Göran 
Edksson (C) och Fred Rydberg (KD). 

Ordförande avslutar debatten. 
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Interpellation riktad till skol nämndens ordförande Pyry Niemi (5) 
om den kooperativa förskolan Vikingen, interpellant: Göran 
Eriksson (e) 

Sammanfattning 
Följande interpellation föreligger: "Håbo kommun framställs åter igen i 
dålig dager i Tidningen Dagens Samhälle den 24 nov 2011. Illa med tanke 
på att ett av huvudmålen för kommunen är att 'förtroendet för Håbo 
kommun skall öka", Bakgtunden är att skolförvaltningen den 5 juli fattat ett 
beslut som förhindrar att Vikingens kooperativa förskola i Skörby kan 
arbeta med ett joursystem där föräldrarna vid enstaka tillfällen deltar i 
verksamheten. Man hänvisar till skollagen och att bamen inte ges tillräcldigt 
bra pedagogiska förutsättningar. 

Att föräldrar hoppar in och hjälper till i verksamheten innebär stora 
pedagogiska fördelar som jag ser det. 
o Föräldrarna lär känna bamens lekkamrater och vice versa. De får 

en relation som kan vara väldigt bra att ha under många år när 
barnen växer upp. 

o De lär käIma sina egna bam hur de uppträder i kontakt med andra 
barn och vuxna. 

o De lär känna personalen och får insikt i deras arbetssituation. 
o De får inblick i verksamheten, får tips och ideer för egtla 

"pedagogiska" insatser i helTIlnet. 
o Barnen erbjuds en möjlighet att få en inblick i många olika yrken 

och fi .. itids intressen 

Dessa pedagogiska fördelar är i mitt tycke så stora så att egentligen borde 
alla förskolor drivas som föräldrakooperativ om det vore möjligt. 

Vikingen har valt att satsa sina resurser på hög personaltäthet. Man har 4,62 
barn per anställd med kommunen har 5,7 barn per anställd. Alla har 
utbildning för arbete med bruTI att jän1föra med kOlmnunens förskolor däI' 
6% saknar sådan utbildning, Att få tag i utbildade vikru'ier äI' näst intill 
omöjligt i kOlmnunen, 

Anser Du att bamen på Vikingen genomjoursystemet får säIme 
pedagogiska förutsättningar än bamen på förskolor som anlitru' outbildade 
ungdomar som vikarier? 

Hur kan skolförvaltningen påstå att det äI' orättvist mot andra förskolor att 
satsa resursema på fast anställd personal i stället för vikru'ier?" 
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Fullmäktige beslöt 2011-12-19 att interpellationen får ställas. Pyry NieIni 
(S) var inte närvarande vid detta sammanträde, varfor ärendet tas upp for 
behandling vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Göran Eriksson (C) 
Tjänsteskrivelse 2011-12-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 164 
Skriftligt svar från Pyry Niemi (S), 2011-12-17. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Inlägg forekOlruner från Agneta Hägglund (S), Tomas Alm (FP), Göran 
Eriksson (C) och Fred Rydberg (KD). 

Ordforande avslutar debatten. 
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Beslut om drift- och investeringsbudget för konstgräsplan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, §102, att kommunen övertar 
ansvaret för den av Håbo FF anlagda konstgräsplanen i anslutning till Gröna 
Dalens lP. Miljö- och tekniknämnden uppdrogs vid samma tillfålle att 
utreda ett kostnadsförslag för fårdigställandet av konstgräsplan där 
anläggningen är belägen idag (del av Väppeby 7:218) altemativt att flytta 
konstgräsanläggningen till Skyddsvallen (Broby 2:1 och Eneby 1:61). 

Miljö- och teknikförvaltningen har utrett de båda altemativen och funnit att 
det ur ekonomisk och strategisk synpunkt bästa förslaget är att anläggningen 
får ligga kvar där den är belägen idag. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit fram kostnadskalkyler som visar 
behovet av utökad budget för drift av anläggningen samt investeringsbehov 
för att fårdigställa anläggningen och angränsande ytor intill 
konstgräsplanen. 

I den utökade driftkostnaden ingår att utöka personalen med 0,5 tjänst för 
drift och underhåll av planen så att den kan utnyttjas året runt. Utöver detta 
tillkommer kostnader för bland annat årlig påfyllning av granulat och 
energilmstnader för belysning. Den utökade driftkostnaden kommer att 
uppgå till 453 000 kr per år från och med 2012. 

Investeringskostnadema kan fördelas över ett antal år. Förvaltningen anser 
att ca 2,4 mkr bör anslås till etapp ett under 2012 för att skapa en fungerade 
anläggning. I dessa investeringar ingår bland annat reparation av planen 
1000 m2 (ca 500 tkr), fårdigställande av sidoytor rmlt planen (ca 525 tla) 
detaljplan och bygglov (ca 350 tIa). 

Investeringar för 2013-2015 är kostnadsberäknade till ca 6,7 mkr och avser 
bland annat iordningsställande av infartsväg (ca 525 tkr), parkeringar (ca 1,1 
mkr) och omklädningsrum (ca 3 mkr). 

Med tanke på anläggningens centrala placering och användning bör särskild 
vikt läggas vid platsens utformning och att färdigställandet sker inom den 
föreslagna tiden. 

Miljö- och tekniknämnden redovisar 2012-01-23, § 4, förslag till för 
nämnden utökad drift- samt investeringsbudgetar med 453 tIa respektive 
2396 tkr. 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Jäv 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/12 

Le1111art Carlsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i ärendets 
handläggning. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Framkommer felaktigheter i underlagen. 

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att besluta om driftsbudgeten 
samt att återremittera investeringsbudgeten. 

Yrkande 
Christian Ghaemi (MP) yrkar på att fullmäktige beslutar i ärendet under 
dagens sammanträde. 

Tomas Alm (FP) yrkar att ta beslutet idag men att det kan justeras på nästa 
möte när de rätta siffrorna fimls. 

Ordföranden prövar därefter framställda yrkanden om delåterremiss, 
delbifall samt bifall till styrelsens förslag till beslut i sin helhet. Därefter 
konstaterar ordföranden att fullmäktige beslutar dels att anta föreslagen 
driftbudget med åtföljande förslag till finansiering, samt dels åtelTemittera 
delförslagen om planens lokalisering och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § 1 02 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknärnndens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21. 
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Kommunfullmäktige beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/12 

1. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens driftbudget 
utökas med 453 000 kr. 

2. Fullmäktige beslutar att anvisa följande finansiering: 
Bildningsnämndes konto för föreningsbidrag minskas med 150 tIa 
och 303 tkr anvisas ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
Budgetramarna för år 2012 justeras på motsvarande sätt mellan 
berörda nämnder. 

Fullmäktige beslutar att återremittera följande punkter: 

1. Fulhnäktige beslutar att konstgräsplanen ska ligga kvar 
på nuvarande plats. 

2. Fullmäktige beslutar att miljö- och teknilmämndens investeringsbudget 
utökas med 2396000 kr för investeringar under år 2012. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.635 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 20 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS2011/141 

Beslut om nya reglementen för samtliga nämnder och 
demokratiberedningen 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till nya reglementen för samtliga nämnder samt för 
fullmäktiges demokratiberedning. 

Fullmäktiges uppdrag att utfärda reglementen regleras i kommunallagens 
(KL) 6 kapitel, 32 § med de inskränkningar som framgår av KL 3 kapitel, 
9 §. 

De förändringar som föreslås är grundade på de förändringar inom och 
mellan styrelsen och övriga nämnder. 

Föreliggande förslag till reglementen har samråtts med respektive 
förvaltningsledning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, 
bildningsnämnden, skolnälllilden, socialnälllilden, miljö- och 
tekniknälllilden, tillståndsnämnden, valnämnden, 
överförmyndamämnden samt för kommunfullmäktiges 
demokratiberedning 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-01-24, § 17 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-02-06, § 22. 

Styrelsen tillstyrker, efter vissa kompletteringar, redovisade förslag till nya 
reglementen. 

Kommunfullmäktiges behandling av äl'endet: 

Yrkanden 
Fred Rydberg (KD) yrkar tillägg till reglemente för krisledningsnälmlden. 
Yrkandet avser punkt nummer 6 däl' "MSB Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap" läggs till punkten. 

Propositionsordning 
Ordföranden prövar styrelsens förslag med Fred Rydbergs (KD) tillägg. 
Fullmäktige beslutar enligt Fred Rydbergs (KD) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till nya reglementen för: 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§20 KS2011/141 

Allmänt reglemente, gällande för samtliga nämnder 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Reglemente för bildningsnämnden 

Reglemente för skolnämnden 

Reglemente för socialnämnden 

Reglemente för miljö- och tekniknämnden 

Reglemente för tillståndsnämnden 

Reglemente för valnämnden 

Reglemente för överfölmyndarnämnden 

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

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
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KF § 21 KS 2012/9 

Motion om uppföljning och effektivisering av 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: "I demokratiberedningen har 
kommunfulhnäktiges fonner och arbetssätt diskuterats. Ett syfte har varit att 
förbättra åhörarnas och TV tittarnas utbyte av debattema. Bl a har detta 
resulterat i storbildsskärmar där texter och bilder kan läggas upp så att de 
blir möjliga att läsa/se för alla i salen. Många kommuner använder sig av 
dagens modema telrnik för att följa upp kommunfullmäktigemötena via ett 
datorprogram. Förslagsvis viceordföranden registrerar i datorprogrammet 
vilka som är närvarande vid uppropet. Med sarmna verktyg tar man fram 
aktuellt ärende från ärendelistan samt registrerar anmälda talare. 

Via OH kanonen visas på storbildsskärmen aktuellt ärende, anmälda talare 
med partibeteckning i tur ordning. I talarstolen är alltid den talare som står 
överst på talarlistan. Anmälda talare kan i god tid förbereda sig för att 
komma upp och tala, förslagsvis att man har stolar på vardera sidan av 
presidiet där nästa talare kan sitta. På detta sätt minskar spilltiden. I andra 
kommuner har man också infört begränsad talartid och systemet kan även 
användas för att hålla koll på talartidema. Det system vi ev inför bör 
innehålla även dessa möjligheter om vii framtiden bestämmer oss för att 
införa talartider. 

Detta sätt att följa upp och leda kommunfulhnäktigemötena skulle bidra till 
kortare och tydligare möten samt underlättar både för deltagare som är på 
plats men även för TV tittare. Förhoppningsvis får vi även bättre 
uppslutning vad gäller anmälda talare per ärende. 

Detta system används idag bIa i Luleå kommun i fall man vill ha en 
referenskommun att tillgå. 

För att effektivisera ledning och uppföljning av kommunfullmäktigemötena, 
föreslår Centerpartiet följande: 

Att kommunen snarast utreder möjlighetema för anskaffning av nödvändig 
utrustning så som programvara och övrig tillbehör. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-01-24 

- Kommunkansliets förslag till beslut. 
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Beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/9 

1. Fulhnäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Utredningen ska samrådas med fulhnäktiges 
demokratiberedning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Demokratiberedningen 
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Motion angående fler ungdomar i jobb 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/24 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "Sverige har under Lång tid haft 
en hög ungdomsarbetslöshet - och detta oavsett konjunkturläge. 
Arbetslösheten bland ungdomar tigger på en hög nivåjämfort med övriga 
åldersgrupper och även jämfört med tänder i vår närhet, såsom Tysktand och 
Danmark. 1 september tår var ungdomsarbetslösheten 22 procent i gmppen 
15-24 år. Det innebär drygt 130000 arbetslösa ungdomar. 

F orskningen pekar framför allt på tre faktorer till varfor Sverige har en 
internationellt sett hög ungdomsarbetslöshet. Dessa är brister i 
utbildningssystemet, höga ingångslöner for unga samt en strilet arbetsrätt 
som missgymlar unga. 

Även om vii vår kommun har en relativt positiv situation inom 
arbetsmarknaden, kan vi inte slå oss titt ro så länge vi fortfarande har 
ungdomar, som står utanför arbetsmarknaden. Vi föreslår nedan ett antal 
konkreta åtgärder, som vii Håbo kan verka for, for att få fler ungdomar i 
jobb. 

Folkpartiet vill ha lägre trösklar in på arbetsmarknaden for unga genom 
ökad lönespridning 

Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till 
än att fastna i bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett 
lägre ingångslöner, skulle forbättra möjligheterna for unga att få det forsta 
jobbet. 

Ingångslönerna bör därfor öka i en långsanlffiare takt relativt andra löner, för 
att uppnå en ökad lönespridning. Det ska dock inte lagstiftas om ökad 
lönespridning. Den svenska modellen, där parterna sköter lönebildningen, 
har varit framgångsrik och ska värnas. Men for att den svenska 
arbetsmarknadsmodellen ska fortsätta att tjäna Sverige väl måste kompetens 
och erfarenhet premieras mer än idag. 

F oll(partiet vill också, i samarbete med facken, arbeta for att infora särskilda 
ungdoms avtal fOr personer under 25 år. Ungdoms avtalen ska ta hänsyn till 
ungas särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och 
handledning och en fot in på arbetsmarknaden. Som forebild finns det avtal 
som IF Metall har tecknat. Enligt IF Metalls uppgörelse med arbetsgivarna 
riktar sig ungdomsavtalen till personer som är under 25 år och inte 
yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 75 procent av lägstaiönerna i 
riksavtalen. Anställningen ska imlehålla handledning och utbildning och 
vara högst ett år med möjlighet titt forlängning. Det måste också finnas en 
lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/24 

godkännande av det lokala facket för att förlängning ska kunna ske. Målet 
med avtalet är att göra det lättare för ungdomar att fåjobb inom industrin 
och trygga personalförsörjningen när många äldre går i pension. lnfo om 
avtalet bifogas. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att kommunen i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större 
lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad Lönestruktur. 

Att kommunen i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda 
ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

- Kommunkansliets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Tomas Alm (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Motion angående inrättande av E-tjänst för enklare 
bygglovshandläggning 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: 
"Bakgrund. 
Hanteringen av Bygglov är en trång sektor i kommunen. Köerna för att få 
sin ansökan hanterad även på enklare bygglov växer. Mängden av 
planprojekt, hantering av olika bygglov är stor och det är i sig positivt, men 
gör behovet av förenklade hanteringar än viktigare, speciellt i de fall där 
bygglovshantering är enklare och inte innehåller annat än sådana uppgifter 
som att lovet ligger inom de regler och planer som är fastställda för området. 
Detta skulle då medföra att personalen på avdelningen kan koncentrera sig 
mer på större och mer omfattande bygglovsärenden. 

Flera kommuner har infört såväl bygglov över disk som bygglov som en e
tjänst. Detta är genomförbart även med den nya P&B-lagen och kan ge 
betydande fördelar både för medborgarna, näringslivet och personalen som 
handlägger dessa ärenden. Redan under förra mandatperioden införskaffades 
dator- och webb-baserad plattfonn, som skulle kunna hantera denna typ av 
ärenden som en e-tjänst på webbplatsen. 

Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta: 

Att inrätta möjlighet att via hems idan söka bygglov, som en e-tjänst till 
medborgarna och lokala företagare för ärenden som kan anses vara 
lämpade för en förenklad hantering 

Att samtidigt se över och komplettera den nyligen antagna 
bygglovstaxan med avgifter anpassade för denna förenklade 
procedur." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 

- Kommunkansliets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Tomas Alm (FP) tillägger följande Att-sats: Att sökande tidigt erhåller 
uppgift om sitt diarienummer. Tillägget lämnas även in skriftligt. 

Noteras att en ändring sker i förslag till beslut då tillståndsnämnden byts ut 
mot miljö- och tekniknämnden. 
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2012-02-27 

KS 2012/25 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen dels till kommunstyrelsen 
och dels till miljö- och tekniknämnden, för beredning. Kommunkansliet 
fömtsätts samordna resultatet av de båda nämndernas beredningar. 

Besl utsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Kommunstyrelsen 
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Beviljande av entledigande samt val av ny ersättare i 
socialnämnden, efter Stefan Wallin (MP) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2012-02-15, avsäger sig Wallin (MP) uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2012-02-15 från Stefan Wallin (MP) 

- Kommunkansliets förslag till beslut, daterad 2012-02-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Stefan Wallin (MP) begäti entledigande 
från uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att utse Ulrika Wallin till ny ersättare i 
socialnämnden, för resterande del av innevarande mandatperiod, efter 
Stefan Wallin (MP). 

3. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Stefan Wallin (MP) 
Ulrika Wallin (MP) 
Socialnämnden 
Walda 
Löne- Karin Petersson 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-02-27 

KS 2012/10 

Nominering och val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Sammanfattning 
I skrivelse från Sparbanken i Enköping anhålls om att fullmäktige utser sju 
huvudmän som representanter för insättruna i banken för fyra år till och med 
bankens årsstämma år 2016. 

Fullmäktige utsåg nuvarande huvudmän 2008/§ 10. Därefter har 
kompletterade val efter frånträdande huvudmän skett vid två tillfällen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sparbanken i Enköping, 2012-01-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2008.02-25 § 21, 2010-03-01 § 13 samt 
2011-02-28 § 18 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-15. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Werner Schubert (S) deltar inte i valet av huvudmän i Spru'banken i 
Enköping. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige utser följande sju, att för perioden till och med 
sparbankens årsstämma 2016, vru'a huvudmän i Sparbanken i 
Enköping: 

Werner Schubert 

Agneta HäggIund 

Mru'ie Nordberg 

Owe Fröjd 

Beslutsexpediering 
Werner Schubert 
Agneta HäggIund 
Marie Nordberg 
Owe Fröjd 
Bo Hansson 
Wello Roo 
Kristina Glantz Nilsson 
Sparbanken i Enköping 

Bo Hansson 

Wello Roo 

Kristina Glantz Nilsson 
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KS 2010/102 

Förslag om ändring av datum för fullmäktiges sammanträde i 
april 2012 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2011-11-07, § 124 om datum för fullmäktiges 
sammanträden under år 2012. Bland annat beslöts att fullmäktige ska 
sammanträda 2012-04-23. Under hand har det fi.'amkommit att detta datum 
är mindre lämpligt på grund av att ett antal av fullmäktigeledamötema är 
engagerade i andra möten vid detta tillfälle. 

Föreslås att fullmäktiges sammanträde i stället genomförs 2012-04-25. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 124 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-02-16. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Karl-Hemik Nanning (M) yrkar avslag på styrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att uppdra åt presidiet att ihop med gruppledare för 
respektive parti hitta en ny tid snarast. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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