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Vipul Vithlani, ekonomichef, § 43 
Thomas Brandell, socialchef, § 43 
Anders Almrot, teknisk chef, § 43 
Hans Elmehed, skol- och bildningschef, § 43 
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Göran Eriksson (C) och Werner Schubert (S) 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista 
Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta Häggiund (S) N 
PyryNiemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Sixten Nylin (S) F Gunilla Gustavsson (S) 
Chris Bremark (S) N 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Marcus Carson (S) F Sven-Olof Dväring (S) 
Anna-Eva Hörnström (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 (Bäp) F Sven Svanström (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M), ej §§ 48-56 NIF Joachim WesterIund (M) 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
U1fWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
Karl-Henrik Nanning (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) N 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Tomas Alm (FP) N 
Håkan Welin (FP) F Bengt Skiöld (FP) 
Anders Nilfjord (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 
Gunilla Backlund (SD) F 
Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Jan Barrefors (S) 
Per OlofThorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven Olof DVäring (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Bäp), tjänstgör 
Farid Chibout (Båp) 

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

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

N 
F 

N 
N 
N 
N 

F 

N 
N 

F 
F 

Närvaro 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstå 

Omröstning § 
Ja I Nej I Avstå 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Jolmson (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahanlsson (M) 
Joachim Westeriund (M), tjänstgör §§ 48-56 
Liselotte Elg (M) 

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

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

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 
Ja I Nej I Avstå 

F 
N 
N 
F 
N 
N 

N 
F 

N 

F 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 38 Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

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

§ 40 Medborgarförslag - kretslopp för kläder 

§ 41 Medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från industrier inom 
Västerskogs industriområde, Bålsta tätort 

§ 42 Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2012-03-07 

§ 43 Årsredovisning för år 2011 samt förslag till ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt år 2011 till år 2012 

§ 44 Redovisning av synpunkter inkomna tillnämndema för redovisning i samband 
med årsbokslut 2011 

§ 45 Förslag till investeringsbudget för färdigställande av konstgräsplan 

§ 46 Redovisning av beredd motion om fuldrad policy för ordförandeskap i 
demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) och Lisbeth Bolin (C) 

§ 47 Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av skolomas arbete 
mot mobbning, motionfu°: Anders Nilfjord (FP) 

§ 48 Redovisning av beredd motion med förslag om att fårdtjänstberättigads 
medresenfu° ska få medfölja till reducerad altemativt ingen kostnad för 
medresenären, motionärer: TOlnas Ahn (FP) och Håkan Welin (FP) 

§ 49 Beslut om ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfårdtjänst - slopad avgift för 
medresenfu° i samband med fårdtjfulst 

§ 50 Yttrande över detaljplan för Frösundavik etapp 1 

§ 51 Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga, motionär: 
Andeers Nilfjord (FP) 

§ 52 Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Frida Mattsson 
(C) 

§ 53 Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och tekniknfumlqen samt 
fyllnadsval efter Sven Svanström (Båp) 

§ 54 Avsägelse från uppdraget som ledamot i skolnämnden samt fyllnadsval efter 
Anna Hemkrantz (M) 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

§ 55 Interpellation, riktad till ordföranden j styrelsen för Håbohus AB, om motiv för 
att neka försäljning aven fastighet vid Kalmarsand, Bålsta tätort, interpellant: 
Carina Lund (M) 

§ 56 Motion, unga som lär äldre, kOlmnunen kan underlätta för pensionärer att 
inhämta viktig sanmällsinfonnation genom moderna konununikationssystem, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 38 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2010/113 

Fråga ställs till Carina Lund (M) om det föreligger en bedömning "om vad 
som hade hänt om oppositionens föreslag till budget för år 2012, hade blivit 
veklighet". Omslutningen på budgetförslaget var 15 Mkr lägre än den beslu
tade budgetens omslutning. Frågan föreligger i skriftlig form. 

Carina Lund (M) meddelar att hon har för avsikt att besvara frågeställningen 
i samband med fulhnäktiges behandling av förslag till årsredovisning 2011, 
under senare del av dagens sammanträde. 

Fråga ställs om benämningar/rapportering i samband med statusrappOlier på 
aktivitetsplaner. "Vad betyder påböljad?" Frågan föreligger i skriftlig fonn. 

Skolnämndens ordförande Pyry Niemi (S), besvarare frågeställningen ge
nom att redovisa att någon procentsats eller liknade som anger graden av 
genomförande av olika projekt och åtgärder, inte föreligger. Delredovisning 
sker vid olika tillfällen till nämnden. Nämnden konuner att i större utsträck
ning än tidigare, att följa att beslutade åtgärder genomförs och följs. 

Fråga ställs om tillämpning och nyttjande av ersättningar som regleras i be
stämmelserna för arvodering av politiker samt när en översyn av dessa ska 
ske. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S), besvarar frågan. 
Häggiund (S) hänvisar till att de av fulhnäktige beslutade bestämmelserna 
för ersättningar till kommunens förtroendevalda, följs. Vidare nfunner Hägg
lund (S) att frågan om en översyn av regelverket har aktualiseras. 

Fråga ställs om brungruppernas storlek samt bemrumingen inom barnomsor
gen. Frågeställaren frrunför bland annat att barngruppernas storlek ökru" och 
därmed antalet barn per personal. Andelen förskolelfu"are fu" lågt inom kom
munens barnomsorg, jfunföli med riksgenomsnittet. Vad ska göras åt detta? 

Skolnämnden ordförrulde Pyry Nienu (S) kommenterar det redovisade och 
hänvisar till skolnämndens strävan dels mot att minska antalet bru1.1 per an
ställd och dels till att öka andelen förskollfu"are bland personalen. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S) kommenterru" frågrul 
och hänvisar till att barnomsorg/förskola har hög prioritet inför budget 2013. 

Görrul Eriksson (C) påpekru' möjligheten till att stötta kooperativa löslungar 
för brunomsorg. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1386 



'**." •• , .••• -,-,.,-, •••• 
. _.~ .':' .. ' ... 

HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 38 

',',".-,', '.',','~'. '.~.'-'- -"-":_-_":--".'.',".'." .. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2010/113 

Fråga ställs om övervärden i samband med försäljningen av tomt för skola 
inom Dalängen, Bålsta tätOli. Frågeställaren utlovas svar i samband med 
fulhnäktiges sammanträde i maj månad. 

Frågestunden avslutas. 

Ett medborgarförslag inlämnas som rör luft- och vattenmiljöer i anslutning 
till Västerskogs industriområde, Bålsta tätOli. Förslagsställaren kommente
rar förslaget. 

( 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1386 
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KF § 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

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

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras med två förslag 
gällande fyllnadsval, en interpellation samt med ett medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1387 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

Kommunfullmäktige 

KF§40 KS 2012/44 

Medborgarförslag om insamling och återbruk av klä
der/textilfibrer 

Följande förslag föreligger: "1 Bålsta idag så har vi inget pantsystem där 
man kan återlämna antända kläder som man sedan kan bryta ner, använder 
fibrerna och skapar nya kläder utav. Istället slänger vi de kläder vi inte vill 
ha och på så sätt utnyttjar vi inte de resurser vi faktiskt har i gamla kläder. 

V årt förslag är att vi ska läml1a klädernas linj ära process bakom oss och att 
vi istället startar ett kretslopp genom att vi bygger upp en station där man 
kan lämlla ifrån sig grunla kläder, där de olika materialen sorteras och sedrul 
skickas till en fabrik där de kan bryta ner fibrerna i ldäderna så att de kan 
återanvändas 

Om det inte finns några fabriker som skapm' nya tyger och så att mrul krul 
skapa delila process så ffi' det något som kommun borde fundera på och ha i 
åtrulke." 

KommU1lkansliets yttrande: 

I samband med kOlmnU11fulhnäktiges san1ll1anträde 2011-11-07 inlänmades 
ett medborgarförslag med förslag om att kommunen ska bidra till insrunling 
av och att en handel med begagnade kläder kommer tillstånd. Förslaget 
överlänmades till milj ö- och tekniknämnden, ·för beredning. Kansliet före
slår beredningen av det nu inlämnade förslaget, bereds tillsrunmans med det 
tidigare inlämnrulde förslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder/textilfibrer 

- Tjänsteskrivelse 2012-04-12. 

KommU11fullmäktiges hantering av ärendet: 

Miljö- och tekniknämndens ordförrulde Christirul Ghaemi (MP) föreslår, 
mot bakgrU11d att nämnden redan utrett det tidigare medborgm'förslaget, att 
det nu aktuella förslaget "överlfumlas till miljö- och tekniknämnden för ut
redning." 

Ordföranden prövar dels kansliets förslag till beslut srunt Ghaemis (MP) yr
krulde mot varandra och filmer att fullmälctige beslutru' enligt Ghaemis (MP) 
förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1388 
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Kommunfullmäktiges beslut 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/44 

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

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknfumlden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING Nr 2012.1388 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/46 

Medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar från 
industrier inom Västerskogs industriområde, Bålsta tätort 

Av förslaget framgår följande i sin helhet: "Utökad produktion vid industri
er i Västerskog har ytterligare försmmat miljön för närboende de senaste tre 
åren. Det berör hälsa och inte bara för vuxna, utan även för att fem förskolor 
med små baJ.n ligger i zonen för försfumad miljö. 

Begränsa föroreningaJ.11a i luft och vatten genom. 

Slutet avlopp för respektive industri saJ.nt krav på reningsverk för att för
hindra utsläpp. Krav om uppföljning saJ.nt dokumentation av vattenkvalite 
som lämnaJ.· aJ.uäggningen. 

Dokumentation samt uppföljning av förbrukning och destruktion av kemika
lier 

En plan för återanvändning av vatten i processen 

Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med avse
ende på kvartssaJ.lds daJ.nm och delgivning till närboende beträffande upp
mätta vfu·den. Skall f01tgå så lmlge pro4uktion i aJ.1.läggningaJ.11a pågår. Mät
stationerna skall vara placerade i anslutning till nm'liggande bostads0111i'å
den. 

Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med avse
ende på cementdaJ.nm och sexvfut krom samt aJ.ldra ohälsosaJ.llina partiklar. 
Delgivning till nm'boende beträffaJ.lde uppmätta vm'den. Skall fortgå så länge 
produktion i aJ.1.läggningaJ.11a pågår. Mätstationerna skall vaJ.'a placerade i an
slutning till närliggaJ.lde bostads0111i'åden. 

Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilaJ.' med stora släp som kör f01t på 
Kraftleden. De flesta lastbilar som kör sand till Västerskogsföretagen är ej 
täckta. 

Hfu' krävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltaJ.' med hastighetsbe
grfulsning som finns respekteras ej. Här krävs avsmalnad väg, rondeller med 
mera. Dessutom begränsning av tung genomfarts trafik via Abergs museum 
och upp mot Kraftleden. Trafiken skall istället ledas via Bjömbrovägen och 
Verkstadsvägen till norra infaJ.ten. Enligt uppgift från ett av företagen läm
nar vaJ.je dag 100 långtradaJ.·e fabriken med produkter. Till detta kommer 
trafiken med saJ.ld och cement som traJ.lsporteras in. Ytterligare ett stOlt ce
ment företag finns etablerat så deras tunga trafik tillkommer." 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1512 
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KF §41 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2012-04-17. 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/46 

l. Fulhnäktige beslutar att överlämna förslaget till miljö- och tekniknämn
den, för utredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmiknänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1512 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 42 

------------ -- --

:.::,,:,:.:.:,:.-.-.'.-.-. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2010/118 

Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2012-03-07 

Sammanfattning 
Föreligger beredningens protokoll från 2012-03-07. 

Beslutsunderlag 
- Demokratiberedningens protokoll från 2012-03-07. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar protokollet som delgivet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I 
Nr 2012.1389 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

Kommunfullmäktige 

KF§43 KS 2012/36 

Arsredovisning för år 2011 samt förslag till ombudgeteringar av 
pågående investeringsprojekt år 2011 till år 2012 

Sammanfattning 
Den kOlmnuna1a redovisningslagen (KRL) reglerar extemredovisning. I la
gen fnms bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2011, samt förslag till om
budgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2012. 

Arets resultat för hela kommunkoncemen blev 31,7 mkr, vilket var en klar 
förbättring från året innan. Av koncemens resultat fick kommunen, exklusi
ve bolagen, ett resultat på 29,7 mkr vilket var 3,4 procent av skatteintäktema 
och dessutom drygt 18 mkr bättre än budgeterat. Ett par orsaker är högre 
skatteintäkter än väntat och lägre räntekostnader än beräknat. Närrll1dema 
redovisade tillsammans ett underskott på 2,5 mkr varav miljö- och teknik
nämnden hade det största relativa underskottet mot budget, 5,5 procent. 

Förbrukningen av investeringsanslag uppgår till 98,5 mkr mot budgeterade 
ca 132,4 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten på 33,8 mkr, varav på
gående investeringsprojekt på 33,6 mkr begärs ombudgeteras till år 2012 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för år 2011 
Nämndsbeslut 
Tj änsteskrive1se 2012-03 -14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 58 
Konununstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 74 
Revisionsrapporter, redogörelse för revisionsverksamheten samt 
revisionsberättelse för Håbo kommun, samtliga för år 2011. 

Styrelsens beslutar dels att ärendet överlämnas till fullmäktiges revisorer 
samt dels att redovisa förslag till ombudgeteringar. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S) tackar samtliga 
medarbetare och fÖliroendevalda för en god insats under år 2011 och yrkar 
att årsredovisningen ska godkrumas. 

Ekonomichefen redovisar bokslutet för år 2011. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1390 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/36 

Ordföranden för kommunfullmäktiges revision redovisar revisionsberättel
sen. Av denna framgår bland annat att revisionen tillstyrker dels ansvarsfri
het samt dels att årsredovisningen ska godkännas. 

Kommundirektören tillika förvaltningschefen för kommunstyrelsens för
valtning kommenterar redovisningen utifrån förvaltningens verksamheter 
under år 2011. 

Förvaltningschefen för miljö- och tekniknämndens förvaltning kommenterar 
redovisningen utifrån förvaltningens verksamheter under år 2011. 

Förvaltningschefen för skolnämndens och bildningsnämndens respektive 
förvaltning kommenterar redovisningen utifrån förvaltningarnas verksamhe
ter under år 2011. 

Förvaltningschefen för socialnämndens förvaltning kommenterar redovis
ningen utifrån förvaltningens verksamheter under år 2011. 

Carina Lund (M) och Karl-Henrik Nanning (M) yrkar att årsredovisningen 
ska godkännas. 

Ärendet ajourneras mellan kl. 21.30-21.40. 

Förhandlingarna återupptas och kommunfullmäktiges vice ordförande redo
visar förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och efter 
prövning av detta fInner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med 
vice ordförandens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns årsredovisning för år 
2011. 

2. Fullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen och övriga 
nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

3. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att godkänna 2011 års 
årsredovisning för Räddningstj änsten Enköping-Håbo. 

4. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att bevilja ledamöterna i 
förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, ansvarsfri
het för verksamhetsåret 2011. 
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Kommunfullmäktige 

KF§43 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/36 

5. Fullmäktige godkänner ombudgetering på 33 600 tkr av pågående inve
steringar till år 2012, enligt fOljande: 

Kommunstyrelsen 7393 tkr 
Skolnämnd 95 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 18 452 tkr 
Vattenverket 7 660 tkr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Kommunfullmäktiges revisorer 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 44 KS 2012/32 

Redovisning av synpunkter inkomna till nämnderna för redovis
ning i samband med årsbokslut 2011 

Sammanfattning 
En enhetlig rutin har skapats för att säkerställa att alla de tankar om kom
munens verksamheter som dagligen kommer. in från kommuninvånarna tas 
tillvara. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (§ 54) ska rapportering 
av inkomna synpunkter, ideer och förslag och de åtgärder man genomfört 
ske två gånger om året. Dels i samband med delårsbokslutet och dels i sam
band med årsbokslutet. 

För att en möjliggöra en rapportering som visar på totalt inkomna synpunk
ter per budgetår redovisas inkomna synpunkter, ideer och förslag frånjanua
ri - augusti i samband med delårsbokslutet och från januari-december sam
tidigt med årsbokslutet/årsredovisningen. 

Synpunktshanteringen syftar också till att ge de politiska nämnderna en 
återkoppling på hur brukare och allmänhet reagerar på förändringar och be
slut som görs under ett budgetår. Informationen kan ligga till grund för dis
kussioner inför kommande budgetår. 

Beslutsunderlag 
Synpunktsrapport 2011-01-01 - 2011-12-31, daterad 2012-03-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 54 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 72. 

Styrelsen tillstyrker ett godkännande av rapporten. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapporten delgiven. 

Beslutsexpediering 
Nämnderna 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/12 

Beslut om investeringsbudget för färdigställandet av konst
gräsplanen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-02-27, § 19 dels att fastställa en driftbud
get för planen och dels att åtelTemittera frågan fmansieringen av nödvändiga 
investeringar för ett färdigställande av anläggningen. 

Ärendet är berett av miljö- och tekniknämnden som i beslut 2012-01-23, § 
4, redovisar förslag till beslut som bland innebär förslag om att nämndens 
investeringsmedel för år 2012, utökas med 2396 tkr, för ett färdigställande 
av konstgräsplanen. 

AtelTemitteringen föranleddes av vissa oklarheter i beslutsunderlaget. 

Nämnda brister i beslutsunderlaget är tillrättalagda. 

Beslutsunderlag 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2011-09-26, § l 02 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-11 
Miljö- och tekniknämndens förslag till beslut 2012-01-23, § 4 
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 21 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 19 
Tjänsteskrivelse 2012-03-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 57 
Tjänsteskrivelse 2012-03-20 
Kostnadskalkyl Gröna Dalen daterad 2012-01-23 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 80. 

Styrelsen tillstyrker en utökning av miljö- och tekniknämndens invester
ingsbudget, för färdigställande av planen. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Vid sammanträdet föreligger kompletterande skrivelse från milj ö- och tek
nikförvaltningen som belyser frågan om bygglovskrav för och placering av 
planen. Förvaltningen bedömer att det ur ekonomisk synpunkt, är bäst att 
planen ligger kvar på sin nuvarande plats. Förvaltningen bedömer att något 
marklov, enligt plan- och bygglagen, inte är nödvändigt för byggandet av 
planen. 

Vidare föreligger kOlTekt kostnadskalkyl Gröna Dalen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/12 

1. Fullmäktige beslutar att miljö- och tekniknämndens investeringsbudget 
för år 2012, utökas med 2396 tkr, för färdigställande av konstgräspla
nen, Bålsta tätort. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Miljö- och tekniknämnden 
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KS 2011/83 

Redovisning av beredd motion om ändrad policy för ordföran
deskap i demokratiberedningen, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår dels att fullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen 
att bereda frågan om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i be
redningen samt dels att demokratiberedningen ska granska hur den politiska 
makten utövas." 

Fulhnäktige överlämnade 2011-06-13, § 89, motionen till beredningen för 
utredning. 

Kommunkansliets yttrande med förslag till beslut som redovisades till de
mokratiberdningen: 

Beredningen har i särskilt ärende att ta ställning till ett förslag om direktiv 
för beredningens uppdrag och inriktning. Av förslaget framgår att bered
ningens uppdrag ska vara inriktat mot att vitalisera och bidra till utveckling
en av kommunfullmäktiges funktioner och arbetssätt samt att i övrigt ut
veckla demokrati, medborgardialog och inflytande. 

Fullmäktiges revisorer har enligt regleringen i kommunallagen, till uppgift 
att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksam
hetsområden. Revisorerna prövar om verksamhetel118 sköts på ett ändamåls
enligt sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Enskilda ledamöter och alhnänhet kan genom direktkontakt med revisorer
na, påpeka de fel och brister inom nämndernas och fullmäktiges verksamhe
ter. 

Förvaltningen bedömer därför, mot bakgrund av detta, att det inte föreligger 
behöv aven tillkommande granskningsinstans då en sådan inte har lagligt 
stöd för en kontrollverksamhet. 

Förvaltning redovisar inte synpunkter på vilken del av politiken som ska ut
öva ordförandeskapet i beredningen då detta bör vara en fl'åga för diskussio
ner och bedömningar inom politiken. 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Altl: Beredningen beslutar att tillstyrka motionens förslag 
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KS 2011/83 

Alt 2: Beredningen beslutar att avstyrka motionens förslag 

Alt 3: Beredningen beslutar att överlämna motionen, att bealctas inom ramen 
för översynen av kommunens politiska organisation. 

Demokratiberedningen beslöt 2011-11-29, §37, att överlfumla fu·endet till 
kommunstyrelsen, utan eget förslag till beslut. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet: 

I samband med utskottets behandling av ärendet avstyrker ordföranden ett 
genomförande under innevarande mandatpeliod av de förändringru: som fö
reslås i motionen. 

Tomas Alm (FP) yrkar bifall till motionens förslag. 

Noteras att Carina Lund (M) anser att, i avvaktan på nu pågående utredning 
av eventuella förändringar av den politiska organisationen, bör inte demo
kratiberedningen sammanträda. 

Ordföranden prövar de båda yrkandena mot varandra, och finner att utskot
tet avstyrker motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-06-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13, § 89 
Demokratiberedningens beslut 2011-11-29, § 37 
Tjänsteskrivelse 2011-11-21 
Tjänsteskrivelse 2012-03-14 
Axbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 61 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 78. 

Styrelsen föreslår att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges hantering av fu·endet: 

Yrkande 
Lisbeth Bolin (C) yrkar, med instämmande från Tomas Ahn (FP), Fred 
Rydberg (KD) samt Agneta Häggiund (S), att fullmälctige beslutar att mo
tionens förslag ska hanteras inom ramen för nu pågåendeöversyn av kom
munens politiska organisation. 

Omxöstning 
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens avslagsförslag och 
dels Bolins (C) med fleras yrkrulde och föreslår att dessa ska prövas mot 
varandra. Fullmälctige godkämler detta. 
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Efter omröstning finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med 
Bolins (C) med fleras yrkande, att motionens förslag ska hanteras inom ra
men för nu pågåendeöversyn av kOlmnunens politiska organisation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionens förslag ska hanteras inom ramen för 
nu pågåendeöversyn av kommunens politiska organisation. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Stabschef 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2011/152 

Redovisning av beredd motion med förslag om en översyn av 
skolornas arbete mot mobbning, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att 

"Kommunfullmäktige beslutar: 

lit att Skolnämnden och Bildningsnämnden ges i uppdrag att göra en 
översyn av antimobbningsarbetet för att säkerställa att det vilar på 
vetenskapliga metoder. 

lit att Skolnämnden och Bildningsnämnden återkommer med en kart
läggning samt med förslag på åtgärder." 

Fullmäktig överlämnade 2011-09-26, § 107, motionen dels till bildnings
nämnden och dels till skolnämnden, för beredning. 

Av bildningsnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat föl
jande: 

"Sammanfattning av bildningsnämndens yttrande 
Skolverkets kritik riktar sig mot skolors användning av programkoncept mot 
mobbning, ofta framtagna utan vetenskaplig grund. 

Gymnasiet och vuxenutbildningen. i Håbo kommun använder inga sådana 
metoder i sitt arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. En
heten bygger, så som skolverket rekommenderar, sitt arbete på lagar och 
förordningar, skolverkets allmänna råd och den systematiska Handlingsplan 
för säkerställande av en kvalitativ pro cess för framtagande av likabehand
lingsplanlplan mot kränkande behandlingfäI' bildningsförvaltningen, som 
vår förvaltnings policy- och styrdokument i frågan. 

I början av varje år genomförs en elevenkät i enlighet med handlingsplanen 
där samtliga ungdomselever tillfrågas om hur de upplever likabehandling 
och eventuella kränkningar i sin skolvardag. Denna enkät är en del av utvär
dering och uppdatering av skolans systematiska arbete för likabehandling 
och mot kränkande behandling. 

I svaren från kvalitetsenkäten i årskurs 2 år 2011 uppgav 74,2% av eleverna 
att de instämmer helt med påståendet att de känner sig trygga på sin skola. 
21,3 % instämmer i huvudsak med påståendet, 4,5 % instämmer delvis och 
O % instämmer inte alls med påståendet. 

En ny kvalitetsenkät har just genomförts för 2012. Svaren är vid nämndens 
sammanträde ännu inte sammanställda." 
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Av skolnämndens yttrande 2012-02-21, § 3, framgår bland annat följande: 

"I och med skollagens nya skrivningar, gällande från och med ljuli 2011, 
har skolförvaltningen konstaterat att man behöver göra en översyn av skol
förvaltningens nuvarande mall för arbetet mot diskriminering, kränkande 
behandling, mobbning och trakasserier -likabehandlingsplan. 
Skrivningarna kring personals anmälningsplikt och huvudmannens (skol
nämndens) skyldighet att skyndsamt utreda och vidta åtgärder måste då 
även beaktas. 

På samma sätt som då nuvarande gemensamma mall arbetades fram kom
mer man vid utarbetandet av nya riktlinjer att utgå från den vägledning och 
de metoder som Skolverket rekommenderar att man använder för att nå bäs
ta möjliga resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Ett 
exempel är att använda det webbaserade verktyg som Skolverket, tillsam
mans med Diskrimineringsombudsmannen, rekommenderar som stöd för ett 
systematiskt arbete mot kränkande behandling. 

Skolförvaltningen vill understryka att det är skolnämnden, som fullgör hu
vudmannens uppdrag för förskole- och skolverksamheten, som är ansvarig 
för att verksamheterna lever upp till lagens krav i arbetet mot kränkande be
handling. 

Skolförvaltningen föreslår därför att skolnämnden ger förvaltningen i upp
drag att göra en översyn av skolförvaltningens arbete mot kränkande be
handling. De nya, gemensamma riktlinjerna kommer att delges kommun
fullmäktige för kännedom. 

För att ge skolnämnden kontinuerlig återkoppling, både på enskilda ärenden 
kring kränkande behandling som anmälts av personal men också på att verk
samheterna lokalt lever upp till lagens krav om årligt upprättade handlings
planer och uppföljningar, kommer skolförvaltningens riktlinjer att även in
nehålla rutiner för detta. 

Med nya, gemensamma riktlinjer, som delges kommunfullmäktige för kän
nedom, och med rutin för kontinuerlig återkoppling till skolnämnden före
slår skolförvaltningen att skolnämnden anser motionen besvarad. 
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Motion från Anders Nil:fjord (FP) 
Konununfulhnäktiges beslut 2011-09-026, § 107 
Bildningsnämndens beslut 2012-02-21, § 3 
Skolnänmdens beslut 2012-02-20, § 12 
Tjänsteskrivelse 2012-03-13. 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 62 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 79. 

Styrelsen tillstyrker att motionen ska avslås. 

Kommunfulhnäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Anders Nil:fjord (FP) med instänllnande från skolnämndens ordförande Pyry 
Niemi, yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens förslag om att motio
nen ska avslås och dels Nilfjords (FP) m.fl. yrkande om "besvarad" och fö
reslår att dessa ska prövas mot varandra. Fulhnäktige godkänner detta. 

Efter prövning av förslagen, fInner ordföranden att fulhnäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 
Skolnämnden 
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KS 2011/176 

Redovisning av beredd motion med förslag om att färdtjänstbe
rättigads medresenär ska få medfölja till reducerad alternativt 
ingen kostnad för medresenären, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att: 

• i de fall en fårdtjänstberättigad resenär, för sin aktivitet på resmålet har ett 
berättigat behov av assistans från en medhjälpare, också skall få medtaga 
denne medhjälpare på resan utan extra avgift alternativt till en reducerad av
gift motsvarande avgiften för kollektivtrafiken." 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 128, motionen till socialnämnden 
för utredning. 

Av socialnämndens yttrande 2012-02-28, § 20, framgår att nämndens för
valtning utrett alternativa förslag på hur kostanden för medresande kan re
duceras. Nämnden kommer att i särskilt ärende om nya riktlinjer för fård
tjänst och riksfårdtjänst, föreslå fullmäktige besluta att fårdtjänstberättigad 
person har rätt att från och med 2012-06-01, ta med en medresande, utan ex
tra kostnad. Nämnden anser, med hänvisning till demla redovisning, att mo
tionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP). 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-07, § 128 
Socialnämndens beslut 2012-02-28, § 20 
Tjänsteskrivelse 2012-02-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-03-20, § 59 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 77. 

Styrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden - för kännedom 
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Beslut om ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst -
slopad avgift för medresenär i samband med färdtjänst 

Sammanfattning 
Socialnämnden föreslår i samband med genomförd översyn av riktlinjerna 
för färdtjänst, att färdtjänstberättigads medresenär får medfölja, utan avgift. 
Enligt gällande ordning får medresenär betala samma avgift som den färd
tjänstberättigade, nämligen 25 % av taxameterbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Socialnärllndens beslut 2012-02-28, § 21 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-20, § 60. 
Kom111Ullstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 76. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut om en ändring i bestäm
melserna. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar genom ändring i liktlinjer för färdtjänst och riks
färdtjänst, följande: Medresenär får följa med utan någon kostnad för 
denne, men eventuellt ytterligare medresenärer betalar samma avgift 
som den färdtjänstberättigade. 

2. Fullmäktige beslutar att detta gäller från och med 2012-06-01 och 
tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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Yttrande över överklagad detaljplan för Frösundavik etapp 1 

Sammanfattning 
Detaljplanen för Frösundavik etapp 1 antogs av kommunfullmäktige den 13 
juni 2011. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats av Naturskyddsfö
reningen samt flera fastighetsägare utanför planområdet. Länsstyrelsen av
slog överklagandena den 18 oktober 2011. Länsstyrelsens beslut har över
klagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är den in
stans som har ersatt regeringen som nästa överklagandeinstans. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att yttra sig över över
klagandena. Plan- och utvecklingsavdehlingen stälhlingstagande är att det 
inte flnns fog för överklagandena och att planens antagande bör kvarstå. 
Kommunen yrkar således i första hand att Mark- och miljödomstolen fast
ställer den antagna planen. Om Mark- och miljödomstolen skulle komma 
fram till att den antagna planen ska ändras eller upphävas i viss del föreslår 
Plan- och utvecklingsavdehlingen att detaljplanen får upphävas vad gäller 
den del S0111 markerats med rött på bifogad karta. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Yttrande enligt föreläggande över mål nummer P 6285-11, 
detaljplan för Frösundavik, etapp 1, Bålsta tätort, daterat 2012-04-04 
Kartbilaga till yttrandet, daterad 2012-04-04 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-04-10, § 75. 

Styrelsen tillstyrker redovisat förslag till yttrande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige att godkänner föreslaget yttrande, daterat 
2012-04-04. . 

2. Fullmäktige medger att detaljplanen får upphävas vad gäller den del S0111 
markerats med rött på till ärendet hörande kruia . 

3. Fullmäktiges beslut justeras o111edelbrui. 

Beslutsexpediering 
Planavdehlingen 
Nacka tingsrättlMark- och miljödomstolen (kopia av beslut samt kopia av 
yttrandet, daterat 2012-04-04) 

lqel(} l 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 51 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/43 

Motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldraledi
ga, motionär: Anders Nilfjord (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "Skollagen ställer krav på att 
barn till föräldralediga ska ha rätt till minst 15 timmars förskola 1 veckan. 
F ör barnen kan detta innebära att de inte får möjlighet att delta i förskole
verksamheten på det sätt de skulle vilj a och som skulle kunna vara bäst för 
barnet. Att ge barnen rätt till utökad tid i förskolan är inte gratis. Det finns 
dock ett sätt som andra kommuner provat och som inte innebär ökade kost
nader för kommunen. 

Folkpartiet liberalerna föreslår att barn till föräldralediga får rätt att välja 
mellan 15 timmar i veckan året runt eller 25 timmar i veckan under skol
veckor. Detta innebär att barnen inte skulle ha rätt till förskola under t.ex. 
sport- och påsklov m.m. Under sommarlovet räcker det med att barnen är 
hemma 7 veckor. Att införa denna möjlighet skulle inte innebära ökade 
kostnader för förskolorna och därigenom inte heller för kommunen. 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalerna på följande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att Skolnämnden ges i uppdrag att införa möjlighet till 25 timmars vistelse
tid i förskolan för barn till föräldralediga i enlighet med förslaget ovan." 

Beslutsunderlag 
Motion från Anders Nil:ljord (FP). 

- Tjänsteskrivelse 2012-04-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till skolnämnden, för be
redning. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
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KF§ 52 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/10 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige -
Frida Mattsson (e) 

I skrivelse 2012-03-23 avsäger sig Mattsson (C) uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Frida Mattsson (C) 2012-03-23 

- Tjänsteskrivelse 2012-04-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Frida Mattsson (C) begärt entledigande 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län och begära att en ersättare i kommunfullmäktige utses, efter 
Frida Mattsson (C). 

Beslutsexpediering 
Frida Mattsson (C) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2010/80 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- och teknik
nämnden samt fyllnadsval efter Sven Svanström (Båp) 

I skivelse 2012-04-13, avsäger sig Svanström (Båp) uppdraget som ledamot 
i miljö- och tekniknämnden, från och med 2012-05-01. 

Valberedningens nominering: Peter Björkman (Båp). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Sven Svanström (Båp), 2012-04-13. 
Valberedningens muntliga nominering 
Tjänsteskrivelse 2012-04-20. 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Fullmäktiges beslutar att bevilja Sven Svanström (Båp) entledigande 
från uppdraget som ledamot i miljö- och tekniknämnden, från och med 
2012-05-01. 

2. Fullmäktige utser Peter Björkman. (Båp) till ny ledan lot i miljö- och tek
niknämnden, från och med 2012-05-01 och för resterande del av inneva
rande mandatperiod. 

3. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsunderlag 
Peter Björkman (Båp) 
Sven Svanström (Båp) 
Miljö- och tekniknämnden 
MatrikeVwebbplats 
Löne- Karin Petersson 
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KF§ 54 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

201'2-04-23 

KS 2010/80 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i skolnämnden samt 
fyllnadsval efter Anna Hernkrantz (M) 

I skivelse 2012-04-16, avsäger sig Hemkrantz (M) uppdraget som ledamot i 
skolnämnden. 

Valberedningens nominering: Catherine Öhrqvist (M). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Anna Hemkrantz (M), 2012-04-16 
Valberedningens muntliga beredning 
Tj änsteskrivelse 2012-04-20. 

Kommunfullmäktige beslut 

1. Fullmäktiges beslutar att bevilja Anna Hernkrantz (M) entledigande från 
uppdraget som ledamot i skolnämnden. 

2. Fullmäktige utser Catherine Öhrqvist (M) till ny ledamot i 
skolnämnden, för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Skolnämnden 
MatrikeVwebbplats 
Anna Hemkrantz (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Löne- Karin Petersson 

JUST RE (lll 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2010/108 

Interpellation, riktad till ordföranden i styrelsen för Håbohus AB, 
om motiv för att neka försäljning aven fastighet vid 
Kalmarsand, Bålsta tätort, interpellant: Carina Lund (M) 

Följande interpellation från Carina Lund (M), föreligger: "Den l april antog 
Håbohus styrelse de nya ägardirektiven. En passus i direktivet lyder: 

Bolaget ska, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter fr'ån 
boende, aktivt verka för att en marknadsvärdering sker. 

Fram till dess 11/42012 har ägardirektiv fastställda av KF 2007-05-10 och 
därefter på Håbohus stätnma varit gällande. Dät· står: 

"Bolaget skall, vid önskan om köp och ombildande till bostadsrätter fr'ån 
boende aktivt verka för att en adekvat marknadsvärdering av aktuell 
fastighet görs och att ett marknadsanpassat erbjudande ges." 

Fastigheten Kalmarsand har visat intresse av att ombilda till bostadsrätter 
och blivit uppmuntrade av Håbohus att börja arbeta med ät·endet. En 
arbetsgrupp har lagt ner mycket arbete och tillskjutet ekonomiska medel för 
att göra en marknadsvärdering och dät'efter lagt ett bud på fastigheten. 

Bolaget äger 1293 lägenheter och demla affår gällde 50 lägenheter en liten 
försäljning, men skulle bidraga på ett positivt sätt till att finansiera framtida 
nya bostäder. Håbohus har idag räntebät'ande skulder på nät1nare 700 
miljoner kronor och detta skulle vara ett sätt att inte ytterligare öka på 
skuldbördan för bolaget. 

Det lagda budet är detsa11l11la sommarlmadsvät'deringen, men svaret från 
Håbohus blir avslag. Man tänker inte sälja. 

Min fråga till dig Fredrik ät·: Av vilket skäl har ni avslagit anbudet?" 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Carina Lund (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Ordföranden i styrelsen för Håbohus AB Fredrik Anderstedt (8), meddelar 
att något avslagsbeslut, i enlighet med det som redovisas i interpellationen, 
inte föreligger. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 36 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-04-23 

KS 2012/47 

Motion, unga som lär äldre, kommunen kan underlätta för pen
sionärer att inhämta viktig samhällsinformation genom moderna 
kommunikationssystem, motionär: Lisbeth Bolin (e) 

Av motionen fr'amgår följande i sin helhet:" Håbo kommun kan underlätta 
för pensionärer att inhämta viktig samhällsinformation genom moderna 
kommunikationssystem 

De modema kommunikationsmedlen är möjliga att använda om man bara 
vet hur man hanterar dem, även för dem som tidigare inte har några stÖlTe 
erfarenheter på ormådet. Vi vill, vi vågar, vi kan är ledorden. 

Håbo kommun kan tydliggöra möjligheterna som den moderna IT -tekniken 
erbjuder genom att anordna kurser för äldre personer och därmed intressera 
deltagarna att närma sig tangentbordet och den smarta telefonen. På samma 
gång som kommunen får infonnerade medborgare kan dessa lära sig att" 
skypa" med släkt och välmer i hela världen till ingen kostnad och ta emot 
foton i datorn och telefonen. Det äl' viktigt fr'ån ett kommunalt perspektiv att 
äldre personer kan använda telefonen och dator, näl' man behöver hjälp utan
för hemmet och hälnta infonnation från kommunen som är viktig. K01TI1nu
nen kan också skicka personlig infonnation. 

Resultatet kanske blir en tryggare och mer givande tillvaro, samtidigt som 
kommunen når ut med viktig infornlation 

Vi föreslår: Att 65+ are erbjuds sOlmnarkurser i Internet- och smartphone
användande. 

Plats: BCTFs datorlokaler. 

Kursledare/mentor: En med datorerfarenhet, förslagsvis runt 60-70 år. 

Handledare: Skolungdomar som fått sommmjobb och äl' intresserade av att 
lära ut." 

Beslutsunderlag 
- Motion 2012-04-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar överlällma motionen till bildningsnämnden, för be
redning. 
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