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2012-11-12, kl. 19.00-21.10, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstningsbilaga 

-Per Kjellander, kommundirektör 

Mats Norrbrand, vd för Håbohus AB, § 119 
Hans Nordstedt, kommunselcreterare 

Fred Rydberg (KD) och Sjunne Green (Båp) 

2012-11-16, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 112-132 

Owe Fröjd (Bel 

~ 
Fred Rydberg (KD) 
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Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista 
Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta H!lgglund (S) 
Pyry Niemi (S) 
Eva Staake (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Hellberg (S) 
Sixten Nylin (S) 
Chris Bremark (S), § 112-§ 122 
Fredrik Anderstedt (S) 
Solveig Kalliomllki (S) 
Marcus Carson (S) 
Anna-Eva Hömström (S) 
Werner Schubert (S) 
Inger Wallin (S) 
Kurt Hedman (S) 
HilIevi Anderstedt (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Birgitta Green (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) 
Sofie Bergengren (Mp) 
Leif Lindqvist 01) 
Nina Lagh (M) 
Carina Lund (M) 
Lennart Carlsson (M) 
Anna Wiberg (M) 
UlfWinberg (M) 
Cecilia Liden (M) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Katarina Niss (M) 
Karl-Axel Boström (M) 
Björn Hedö (M) 
Bengt Skiöld (FP) 
Håkan Welin (FP) 
Anders Nilfjord (FP) 
Berith Skiöld (FP) 
Göran Eriksson (C) 
Nihad Hodzic (C) 
Lisbeth Bolin (C) 
Fred Rydberg (KD) 

N 
N 
N 
N 
N 
N 
N GunilIa Gustavsson (S) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F Sven Svanström (Båp) 
N 
N 
N 
F Bo Johnson (M) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F Björn Fredriksson (M) 
N 
N 
N 
N 
F Gunilla Alm (FP) 
N 
N 
N 
N 
N 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per Olof Thorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör del av mötet 
Sven Olof Dväring (S) 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S) 
Johan Tolinsson 
T 
Ersättare Bålstapartie 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
Farid Chibout (Båp) 

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) 
Jonas S!Illström (V) 

IF 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

F 

F 
N 

F 
F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstå 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avst~ 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Johnson (M), tjänstgör 
Björn Fredriksson (M), tjänstgör 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim Westeriund (M) 
Liselotte Elg (M) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm (KD) 
Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Börje Karlsson (FP) 
Gunilla Alm (FP), tjänstgör 

Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstår 

F 
N 
N 
N 

N 
F 

F 

F 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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Innehållsförteckning 

§ 112 Allmänhetens frågestund med mera 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

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

§ 114 Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att kommunen ska 
genomföra en medborgardialog om förnyelsebar energi och energisparande 

§ 115 Redovisning av berett medborgarförslag om mätning med mera av föroreningar 
från industrier inom Västerskogs industriområde, Bålsta tätort 

§ 116 Redovisning av berett medborgarförslag om insamling och återbruk av kläder 
och textilier 

§ 117 Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om nytt kösystem för 
tilldelning av lägenheter i Håbohus AB:s bestånd 

§ 118 Medborgarförslag om ordnande av ett utegym i anslutning till motionsspåret i 
Viby, Bålsta tätort 

§ 119 Information om av representanter ror Håbohus AB genomförd studieresa till 
USA 

§ 120 Delårsbokslut för perioden fram till och med 2012-08-31 samt helårsprognos 

§ 121 Förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan för perioden 2014-2015 
samt förslag till budgetstyrprinciper 

§ 122 Beslut om sammanträdestider för kommunfullmäktige under år 2013 

§ 123 Beslut om antagande av detaljplan för Västerskogs industriområde, Norra, 
Bålsta tätort 

§ 124 Beslut dels om nya riktlinjer ror serveringstillstånd och dels omjusterade 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn för försäljning av folköl och tobak 

§ 125 Beslut dels om reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område och dels om ändrad timtaxa 

§ 126 Beslut om VA-taxa gällande från och med 2013-01-01 

§ 127 Val av ledamot till vakant plats i kommunstyrelsen 

§ 128 Val av ledamot till vakant plats i kommunfullmäktigs demokratiberedning 

§ 129 Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 2030" 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 130 Beslut om beviljande av avsägelsen från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige - Börj e Karlsson (FP) 

§ 131 Entledigande från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden samt fyllnadsval 
efter Richard Naring (MP) 

§ 132 Entledigande från uppdrag dels som ledamot i kommunfullmäktige och dels 
som ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberednings amt fyllnadsval efter 
Anders Nilfjord (FP) 
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KF § 112 

Allmänhetens frågestund med mera 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS2010/113 

Ordföranden noterar att inga frågor föreligger och avslutar därmed fråge
stunden. Därefter delas två stipendier ut från Skolsamfonden, om vardera 
10 000 kr. Stipendierna tillfaller dels klass 8 b (läsåret 2010/2011), Gransä
terskolan och dels till klass 8 (läsåret 2010/2011), Potentia Education. Båda 
skolorna är belägna inom Bålsta tätort. Stipendierna tilldelas ldass 8 b, 
Gransäterskolan, för bästa förbättring av meritvärdet och till åk 8 på Poten
tia Education för högsta genomsnittliga meritvärdet. Detta jämfört med öv
riga klasser i kOlmnunen, inom samma årskurs. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3350 
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KF § 113 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

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

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med två valärenden gäl
lande dels Rickard Naring (MP) och dels Anders Nilfjord (FP). 

Beslutsunderlag 
- Till dagens ärendelista utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3351 
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KF § 114 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/16 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att 
kommunen ska genomföra en medborgardialog om förnyelsebar 
energi och energisparande 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 31, förslaget till miljö- och teknik- . 
nämnden, för beredning. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska initiera och driva en kam
panj/medborgardialog för att samla in kreativa ideer om rornyelsebar energi 
och energisparande. En medborgardialog ska stimulera idegivama att själva 
driva projekt med stöd av kommunen. Målsättningen är att ett lO-tal projekt 
ska genomföras. . 

Av miljö- och tekniknämndens yttrade över förslaget, framgår bland annat 
följande: 

"Miljö- och teknikförvaltningen anser att det är en intressant ide utifrån 
målsättningen fossilbränslefri kommun och kan i handlingsplanen för fos
silbränslefri kommun utreda möjligheterna för ett sådant projekt. Extern fi
nansiering är möjlig att söka. 

Nämndens beslutsunderlag 
Medborgarförslag Energiska Håbobor KS 2011/16 2011.217 
Kommunfullmäktiges beslut KF § 31,2012-03-26 
Tjänsteskrivelse 

Nämndens beslut . 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla med
borgarförslaget. " 

Beslutsunderlag 
Medborgarrorslag 2011-02-0 l 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-26, § 31 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 83 
Tj änsteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 143 
Kommunstyrelsens rorslag till beslut 2012-10-22, § 177. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget bifalls. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3352 
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KF § 114 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS2011/16 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
yttrande 2012-08-27, § 83, att bifalla förslaget. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3352 
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Redovisning av berett medborgarförslag om mätning med mera 
av föroreningar från industrier inom Västerskogs industriområ
de, Bålsta tätort 

Fullmäktige beslöt 2012-04-23, § 41, att överlämna ett medborgarförslag 
med förslag om åtgärder mot föroreningar från industriverksamheter inom 
Västerskogs industriområde, Bålsta tätort, till miljö- och tekniknämnden, 
för beredning. Av medborgarförslaget framgår bland annat följande: "Ut
ökad produktion vid industrier i Västerskog har ytterligare försämrat miljön 
för närboende de senaste tre åren. Det berör hälsa och inte bara för vuxna, 
utan även för att fem förskolor med små bam ligger i zonen för försämrad 
miljö." Förslag till åtgärder sammanfattas i sex delförslag. 

Nämndens bemötande av respektive förslag 
I nedanstående text bemöts respektive förslag som är listat i medborgarför
slaget." 

e Slutet avlopp för respektive industri samt !a-av på reningsverk för att 
förhindra utsläpp. Krav om uppföljning sa11zt dokumentation av vatten
kvalUe som lämnar anläggningen 

Hela Västerskogs industriområde ligger inom verksamhetsområdet för 
kommunalt vatten och avlopp. Alla fastighetsägare som är anslutna till 
kommunalt V A är skyldiga att följa "ABV A - allmänna bestämmelser för 
användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- & avloppsanläggning" . 
Där anges bland annat att VA-avdelningen inte är skyldig att ta emot spill
vatten som skiljer sig väsentligt fi .. ån hushållens spillvatten. VA-avdelningen 
har rätt att begära att fastighetsägare kontrollerar sitt spillvatten genom 
provtagningar. Sådana krav ställs inte rutinmässigt men kan komma att stäl
las om det uppstår problem med innehållet i spillvattnet från specifIka om
råden. VA-avdelningen har dock i nuläget inga problem, kvalitetsmässiga 
eller andra, med spillvattnet från industrierna i Västerskog. VA-avdehlingen 
gör därav bedömningen att det kommunala reningsverket kan fortsätta ta 
emot spillvattnet från Västerskogs industriområde i sin nuvarande form. I 
dagsläget ser V A-avdelningen inte heller några skäl till att ställa krav på 
provtagningar. 

" Dokument samt uppföljning av förbrukning och destruktion av kemikali
er 

Det fInns inga industrier i Västerskogs industriområde som destruerar kemi
kalier. Däremot fInns det industrier som förbrukar kemikalier. Miljöbalken 
ställer krav på att miljöfarliga verksamheter kontinuerligt ska övervaka sin 
kemikalieförbrukning och vid miljöavdelningens tillsynsbesök 

granskas verksamheternas dokumentation av deras årliga kemikalie
förbrukning. Under 2012 utför miljöavdelningen en extra satsning på tillsyn 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3363 
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av miljöfarliga verksamheter i just Västerskogs industriområde då både stör
re samt mindre verksamheter får tillsynsbesök. 

.. En plan för återanvändning av vatten i processen 

Det finns inga industrier i Västerskogs industriområde som släpper ut pro
cessvatten. Benders tillsätter vatten i sin tillverkningsprocess men det vatt
net återcirkuleras redan i ett slutet system. 

.. Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med 
avseende på kvartssands damm och delgivning till närboende beträffan
de uppmätta värden. Skall fortgå så länge produktion i anläggningen 
pågår. Mätstationerna ska vara placerade i anslutning till närliggande 
bostadsområden 

e Kontinuerlig mätning av ett självständigt och oberoende företag med 
avseende på cementdamm och sexvärt la'om samt andra ohälsosamma 
produkter. Delgivning till närboende beträffande uppmätta värden. Skall 
fortgå så länge produktion i anläggningen pågår. Mätstationerna ska 
vara placerade i anslutning till närliggande bostadsområden 

De produktionsanläggningar i Västerskogs industriområde som hanterar 
grusprodukter där damning uppstår är Benders och Combimix. Mätningar 
på kvruisdamm genomförs ur arbetsmiljösynpunkt på bland annat truckföra
re vid både Benders och Combimix genom att mätare bärs av de anställda. 
Truckförarna är den personalgrupp som vistas mest utomhus och mätningar 
på denna grupp visar inte på att några riktvärden överslaids. 

Både Benders och Combimix har inkommit med redogörelser gällande 
krominnehåll i cement. Benders leverantör Cementa hänvisar till att all ce
ment som säljs enligt Kemikalieinspektionens författningssamling ( KlFS 
2009:2) inte rar innehålla mer än 2 mg/kg sexvärt krom. Detta innebär att 
kromhalten i ren cement ska vara samma eller lägre än halter enligt riktvär
den för föroreningar vid känslig markanvändning. De mätningar som har ut
förts av dagvatten samt lakvatten från krossat betongmaterial från Benders 
indikerar inte heller att kromförekomsten är hög i de material som hanteras i 
verksamheten. 

Miljöavdelningen gör bedömningen att nivåer av sexvärt krom och kvarts
damm i luften vid Västerskogs industriområde inte innebär en risk för olä
genhet för människors hälsa och ser i nuläget inte att det flnns skäl till att 
ställa krav på vidare mätningar eller utredningar. Miljöavdelningen har även 
nyligen fattat beslut om detta och besluten har expedierats till personen som 
har skickat in medborgarförslaget där personen kan överklaga besluten till 
överprövande instans. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3353 
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Gällande damning så finns i övrigt ett gällande beslut från år 2000 som sä
ger att Benders ska: 

Q Hantera råmaterial så att damningsolägenheter för om,givningen mini
meras 

II Se till att samtliga utsläppspunkter där stoft emitteras är försedda med 
effektiv stoftavskiljning 

fl Körbanor och upplagsytor som regelmässigt används ska vara hård
gjorda och rengöras regelbundet 

Ovanstående punkter foljer miljöavdelningen regelbundet upp i sin tillsyn. 

För Combimix finns ett gällande beslut från år 2003 som säger att sandupp
lag ska vattenbegjutas i sådan utsträckning att problem med damning inte 
uppstår. Detta är något som miljöavdelningen regelbundet följer upp i sin 
tillsyn. 

(J Uppvirvlat damm på grund av tunga lastbilar med stora släp som kör 
för fort på Kraftleden. De flesta lastbilar som kör sand till Västerskogs
företagen är ej täckta 

Samtliga lastbilar som levererar sand till Combimix är täckta. Bland de last
bilar som levererar sand till Benders är i nuläget 90 % av bilarna täckta. 
Miljödelningen kommer att se om det är befogat att ställa krav på att 100 % 
åv lastbilarna ska vara täckta. 

• Här la'ävs åtgärder för att få ned hastigheten. De skyltar med hastig
hetsbegränsningen som finns respekteras ej. Här krävs avsmalnad väg, 
rondeller med mera. Dessutom begränsning av tung genomfartstrafik 
via Åbergs museum och upp mot Kraftleden. Trafiken skall istället ledas 
via Björnbrovägen och Verkstadsvägen till norra infarten. Enligt uppgift 
från ett av företagen lämnar varje dag 100 långtradare fabriken med 
produkter. Till detta kommer trafiken med sand och cement som trans
porteras in. Ytterligare ett stort cementföretagfinns etablerat så deras 
tunga trafik tillkommer. 

Konsultforetaget Ramböll har fått i uppdrag av Håbo kommun att ta fram ett 
forslag på hur Kraftleden kan byggas om mellan Björnängsvägen och 

Skörbyleden. I uppdraget ingår att utreda om det finns plats for en gång- och 
cykelväg längs Kraftleden och forslag på gångvägar till busshållplatserna 
med övergångsställen och refuger. De ska även se om det finns plats for en 
cirkulationsplats på den aktuella sträckan. Handlingen ska redovisas i må
nadsskiftet augusti/september. Gatuavdelningens forhoppmng är att någon 
åtgärd ska kunna utforas under året till exempel uppsättning av någon refug. 
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Ramböll kommer också att göra en förstudie och ta fram ett ideförslag på 
sträckan SkörbyledenlKalmarvägen under året. De stora åtgärderna längs 
Kraftleden hoppas gatuavdelningen ska kunna genomföras under åren 2013-
2015, genom att det avsätts investeringspengar i kommunens budget. 

Gatuavdelningen kommer inte att göra någon förändring av hastighetsgrän
serna på Kraftleden innan avdelningen vet vilka trafIksäkerhetsåtgärder de 
kommer att utföra. 

Nämndens beslutsunderlag 
- Tj fulsteskrivelse, 2012-07-11 
- KF § 41, 2012-04-23 
- Medborgarförslag, 2012-04-17 

Nämndens beslut 

l. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på medborgar
förslaget enligt ovan och anser därmed det besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna ovanstående svar på 
medborgarförslaget till kommunfullmäktige." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-04-18 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 41 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 78 
Tj änsteskrivelse 2012-10-0 1 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 144 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 178. 

Styrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullfullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknämndens 
yttrande, 2012-08-27, § 78, att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 
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Redovisning av berett medborgarförslag om insamling och 
återbruk av kläder och textilier 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-04-23, § 40, förslaget om insamling 
och återbruk av kläder och textilier i stället för att dessa ska kastas och där
med hamna i soporna, till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Av milj ö- och tekniknämndens beslut framgår bland annat följande: 

"Naturvårdsverket har under 2012 tagit fram en ny nationell avfallsplan. Ett 
av de prioriterade områdena är textilavfallet. I den nya avfallsplanen ger 
man förslag på mål och åtgärder för att öka återanvändningen av textilier 
och på så vis minska textilavfallet. I Naturvårdsverkets åtgärdsplan ingår 
bland annat. att de kommer att inleda en dialog med textilbranschen om mil
jöförbättrande åtgärder vid tillverkning och att tekniken för materialåtervin
ning av textilier behöver utvecklas i Sverige. 

Under 2012/2013 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplan 
och i arbetet med den kommer hänsyn tas till den nya nationella avfallspla
nens mål och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas fram för 
att nå de uppsatta målen och riktlinj erna. 

Nämndens beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-04-05 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 2012-04-23, § 40 
- Tjänsteskrivelse, 2012-07-13 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden godkänner förvaltningens svar på medborgar
förslaget och anser det därmed besvarat. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna svar på medborgarför
slaget till kommunfullmäktige." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 40 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 82 
Tj änsteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 146 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 179. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget ska anses besvarat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3354 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 116 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/44 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknämndens 
yttrande 2012-08-27, § 82, att anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden 
Förslagsställarna 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3354 



HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KF § 117 KS 2011/203 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om nytt 
kösystem för tilldelning av lägenheter i Håbohus AB:s bestånd 

Kommunfullmäktige överlämnade 2011-12-19, § 139, förslaget till kom
munstyrelsen för beredning. Av beredningen ska även synpunkter från Hå
bohus AB, framgå. 

Förslagsställaren föreslår, mot bakgrund av uppfattningen att bolagets nuva
rande "enkö-system" inte fungerar tillfredsställande för tilldelning av lägen
heter till de bostadssökande att. följande system med fyra köer ersätter den 
nuvarande ordningen med "en kö för alla": 

" 

l. Interna kön: Den som redan bor i Håbohus lägenhet och vill byta 
till annan Håbohus lägenhet. 

2. Externa kön: Den som bor eller arbetar i Håbo kommun, men inte 
bor hos Håbohus. 

3. Seniorboende: Den som bor eller arbetar i Håbo och som är äldre 
än 60 år och som önskar seniorlägenhet i Håbo. 

4. Egen kö för Den som varken bor eller arbetar i Håbo kan också få 
köplats, men med lägre prioritet. ( Motsvarande länsvisa bostads
:förmedlingar) " 

Syftet med införandet av dessa fyra köer är enligt förslagsställaren att dessa 
skulle ge underlag för en behovs styrd kommunal byggnation av lägenheter 
inklusive seniorlägenheter. 

Av det skriftliga yttrandet från Håbohus AB framgår bland annat följande: 

"Sammanfattning 

Håbohus anser att det kösystem som finns idag är väl fungerande. Kösyste
met är lätt att förstå, det är lätt att överblicka och det upplevs som rättvist. 
Det är lätthanterligt för Håhohus personal med liten administration. Vill 
man gynna vissa grupper går det att göra utan att införa olika köer, ett ex
empel är Dalängen där en ålderbegränsning kommer att införas för att gynna 
seniorerna. Håbohus anser inte att kösystemet bör förändras." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-12-14 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 139 
Yttrande från Håbohus AB 2012-09-17 
Tj änsteskrivelse 2012-09-18 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-lO, § 145 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 180. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3355 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 117 

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/203 

1. Fullmäktige beslutar att inte ändra ägardirektivet för Håbohus AB och 
dänned avslå medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
HåbohusAB 
Förslagsställaren 
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KOMMUN 
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KF § 118 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/91 

Medborgarförslag om ordnande av ett utegym i anslutning till 
motionsspåret i Viby, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett så kallat utomhus gym ordnas i anslutning 
till motions spåret i Viby, Bålsta tätort. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-10-19 

- Tjänsteskrivelse 2012-10-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar överlämna förslaget dels till bildningsnämnden och 
dels till miljö- och tekniknämnden, för respektive nämnds beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD 

- i 
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KF § 119 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/5 

Information om av representanter för Håbohus AB genomförd 
studieresa till USA 

Sammanfattning 
I början av oktober månad deltog tre representanter från Håbohus AB i en 
studieresa till Minneapolis i USA för att studera hur man lyckats bättre med 
att integrera somalier i det amerikanska samhället. Studieresan anordnades 
av SABO och med på resan var också professor Benny Carlsson från Lunds 
universitet. 

Vid dagens sammanträde informerar företagets vd om deltatagandet i studie
resan genom att redovisa den reserapport som upprättats efter resan. Rap
porten är för närvarande tillgänglig via företagets webbplats tillsammans 
med en motsvarande rapport som upprättats av SABO, Sveriges Allmännyt
tiga Bostadsföretag. Av redovisningen noteras upplevda skillnader och lik
heter mellan svenslct och amerikanskt flyktingmottagande. Bland annat no
teras att det i det amerikanska mottagandet finns ett tydligt fokus på indivi
dens egna ansvar för integration jämfört med den svenska modellen, där 
samhället, i viss omfattning, ordnar och leder individen. 

Av de efterföljande reflektionema noteras möjligheten att anordna en ut
bildning i flyktingfrågor, riktad bland annat till fullmäktiges ledamöter och 
ersättare samt till representanter för Håbohus AB. 

Beslutsexpediering 
HåbohusAB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3359 
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Kommunfullmäktige 

KF § 120 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/87 

Delårsbokslut för perioden fram till och med 2012-08-31 samt 
helårsprognos 

Sammanfattning 
Enligt lagen om kommunal redovisning som gäller från och med 1998 skall 
kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, fOr 
verksamheten från räkenskapsårets bölj an. Minst en rapport skall omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten skall innehålla en redogörelse för verksamheten och resul
tatet för perioden. Uppgifter skall också lämnas för samma period f"öregåen
de år. 

Kommunen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårs
. prognos. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2012 
- Tjänsteskrivelse 2012-10-02, reviderad 2012-10-08 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 13 7 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 171 
- Nämndernas beslut gällande delårsbokslut, uppföljning av valfrihet och 

konkurrens, uppföljning av internkontroll 
- Revisionens utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2012, daterat 

2012-10-23. 

Styrelsen överlämnar delårsbokslutet till fullmäktige, utan eget förslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Häggiund (S), Pyry Niemi (S), Karl-Henrik Nanning (M), Carina 
Lund (M), Christian Ghaemi (MP) samt Nihad Hodzic, (C), yrkar bifall till 
styrelsens förslag till beslut, kompletterat med förslag om godkännande av 
del årsredovisningen. 

Av revisorernas rapport framgår bland annat följande: 

- delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt samt att den i allt väsentligt ger en rätt
visande bild av kommunens resultat och den ekonomiska ställningen per 
2012-08-3 1. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3357 
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KF § 120 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/87 

- kommunens prognostiserade resultat delvis är förenliga med de två fInan
siella mål som fullmäktige fastställt i budget 2012. Målet att nämndernas 
ekonomi ska vara i balans beräknas inte uppnås vid slutet av året 

- vår översiktliga granskning tyder på att måluppfyllelsen avseende verk
samheten endast delvis indikerar att de av fullmäktige fastställda målen i 
budget 2012 kommer att nås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade 
underskott i prognosen för helår - 2012. 

2. Fullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för miljö- och teknik
nämnden utökas med 220 tkr och att bildningsnämnden investerings
budget minskas med 220 tkr. 

3. Fullmäktige beslutar godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 2012, till
sammans med helårsprognosen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3357 
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KF § 121 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/40 

Förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan för perioden 
2014-2015 samt förslag till budgetstyrprinciper 

Beslutsunderlag 
Förslag till investeringsbudget för år 2013 med plan för perioden 2014-
2015 samt rorslag till budgetstyrprinciper, daterat 2012-09-08 
Tj änsteskrivelse 2012-09-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 138. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Häggiund (S), Karl-Henrik Nanning (M), Fred Rydberg (KD) samat 
Christian Ghaemi (MP), yrkar bifall till styrelsens förslag om styrprinciper, 
investeringsramar med mera. 

Propositionsordning 
Efter avslutad debatt, konstaterar ordföranden att endast styrelsens rorslag 
till beslut, föreligger. Efter prövning av detta, konstateras att fullmäktige be
slutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och nämnder. 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt för investeringsbudget år 2013 om 55 860 tkr, enligt nedan. 

Skattefmansierade verksamheter 

Milj ö- och tekniknämnden 13650 tkr 

Skolnämnden 2000 tkr 

Bildningsnämnden l 100 tkr 

Socialnämnden l 860 tkr 

Kommunstyrelsen l 700 tkr 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3381 
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KF § 121 

Taxefmansierade verksamheter 

Va-verksamhet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/40 

35550 tler 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att om
sätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2013 och vid omfårhandling/omplacering av kom
munens befmtliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

4. Fullmäktige beslutar, att såsom får egen skuld ingå borgen för Håbohus 
AB:s lånefårplikte1ser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 670 mkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp avser 
befintlig borgensfårplikte1se om 590 mkr som kommunen har till Hå
bohus AB och berälmad nyupplåning om 80 mkr år 2013 får Dalängen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Berörda nämnder 
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KF § 122 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/163 

Beslut om sammanträdestider för kommunfullmäktige under år 
2013 

Sammanfattning 
Föreligger kommunstyrelsens förslag till sammanträdes tider för 
kommunfullmäktige, under år 2013. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 168. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar under år 
2013: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. 19.00. 

Datum: 25/2,25/3,22/4, 10/6 - Skokloster, 23/9, 11/11, 16/12. 

Beslutsexpediering 
Registrator 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3385 
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KF § 123 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/118 

Beslut om antagande av detaljplan för Västerskogs industriom
råde , Norra, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga det planlösa området för industri 
samt att modernisera gällande detaljplan genom att ta bort prickmark. Pla
nen innebär att Björnängsvägens förlängning byggs ut tilllokalgata för att 
försörja den nya industrimarken. 

Detaljplanen har varit ute på samråd den 10 juni - 19 juli 2011. Detaljpla
nen har varit utställd den 23 januari - 27 februari 2012. Inkomna synpunkter 
ledde till ett antal redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att planförslaget stödjer utvecklingen av Västerskogs 
industriområde enligt kommunens avsikter och föreslår att detaljplanen an
tas. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, upprättad april 2011, rev september 2012 
Planbeskrivning, upprättad april 2011, rev september 2012 
Genomförandebeskrivning, upprättad april 2012, rev september 2012 
Utlåtande och yttranden, daterad 2012-03-26, rev september 2012 
Tjänsteskrivelse 2012-09-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-10-09, § 136 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 173. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar detaljplan för Västerskogs industriområde Norra, Bål
sta tätort enligt 5 kap 29 § plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef 
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KF § 124 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/82 

Beslut dels om nya riktlinjer för serveringstillstånd och dels om 
justerade avgifter för serveringstillstånd och tillsyn för försälj
ning av folköl och tobak 

Av socialnämndens beslut 2012-09-04, § 87, framgår följande: 

"Fullmäktige antog/fastställde 

el nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd, 2004-11-22 § 100. 

G avgiften för tillsyn och servering av folköl, 2002-04-15 § 18 

III taxa för tillsyn enligt tobakslagen, 2003-03-03 § 13 

Ovan beslut föreslås nu att ersättas med nytt förslag till nya riktlinjer för 
serveringstillstånd samt bilaga med avgifter. Detta med anledning av att ny 
alkohollag trädde i kraft 2011-01-01 

Den nya alkohollagen är en omarbetning av tidigare lagstiftning som ansågs 
vara föråldrad och för komplicerad. Vägledande för lagöversynen var att 
hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik men att samtidigt modernisera och 
förenkla bestämmelserna i alkohollagen. 

Kommunen har enligt 8 kap 9 § Alkohollagen en skyldighet att infonnera 
om vad som gäller enligt lagen och anslutande författningar. FHI, Statens 
Folkhälsoinstitut har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
kan utformas. Håbo kommuns förslag till riktlinjer är baserade på denna 
modell. 

I bilagan till riktlinjerna har avgiften för tillfälligt tillstånd för servering till 
slutna sällskap höjts med 1 % och utvidgat tillstånd avseende lokal, uteser
vering, drycker eller serveringstid sänkts med 4%. Detta för att Håbo kom
mun ska ligga i paritet med övriga kommuner i länet. Dessutom, på grund 
av nya alkohollagen, har fyra nya avgifter tillkommit. 

Avgifterna för prövning och tillsyn formuleras som procentsatser av gäll
ande prisbasbelopp. Prisjustering ska justeras senast en månad efter att nytt 
prisbasbelopp har fastställts. 

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En ut
gångspunkt för Håbo kommun är att skyddet för människors hälsa går före 
företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn. Riktlinjerna ska tydlig
göra vad som förväntas av den som söker eller redan har ett serverings
tillstånd i Håbo kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3390 
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KF § 124 

Nämndens beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/82 

Riktlinjer för serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande prisbasbelopp, da
terad 2012-08-14, nr 2012.2002. 
Fullmäktiges beslut 2004-11-22 § 100, riktlinjer för serveringstillstånd. 
Fullmäktiges beslut 2002-04-15 § 18 avgiften för tillsyn och servering av 
folköl. 
Fullmäktiges beslut 2003-03-03 § 13 taxa för tillsyn enligt tobakslagen 

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till nya riktlinjer, 
för serveringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare. 

2. Socialnämnden föreslår fullmäktige att anta förslag till procentsatser 
gällande avgifter för ansökan och tillsyn att gälla från 2012-12-01 
och tillsvidare. 

3. Socialnämnden föreslår att fullmäktige delegerar till socialnämnden 
att fortsättningsvis besluta om justeringar av riktlinjer för serverings
tillstånd. " 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för serveringstillstånd, daterad 2012-08-14, nr 2012.2002 
Bilaga till riktlinjer, avgifter, procentsatser av gällande prisbasbelopp, da
terad 2012-08-14, nr 2012.2002 
Socialnämndens beslut 2012-09-04, § 87 
Tjänsteskrivelse 2012-10-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 142 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 174. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3390 
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KF § 124 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/82 

1. Fullmäktige antar socialnämndens förslag till nya riktlinjer för ser
veringstillstånd att gälla från 2012-12-01 och tillsvidare, i enlighet med 
nämndens beslut 2012-09-04, § 87. 

2. Fullmäktige antar socialnämndens förslag till procentsatser gällande 
avgifter för ansökan och tillsyn att gälla från 2012-12-01 och tillsvi
dare, i enlighet med nämndens beslut 2012-09-04, § 87. 

3. Fullmäktlige delegerar till socialnämnden att fortsättningsvis besluta 
om mindre justeringar av riktlinjer för serveringstillstånd. 

4. Fullmäktige beslutar därmed att tidigare fullmäktigebeslut gällande 
riktlinjer och taxa för serveringstillstånd samt för tillsyn av försälj
ning av folköl och tobak, upphör att gälla från och 2012-11-30. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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KF § 125 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/72 

Beslut dels om reviderad taxa för prövning och tillsyn inom mil· 
jöbalkens och strålskyddslagens område och dels om ändrad 
timtaxa 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 77, framgår bland an
nat följande: "Gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-13 
och beslut om revidering av bilaga 2 beslutades vid sammanträdet 
2011-11-07. 

Miljöavdelningen ser ett behov att göra vissa revideringar i de inledande be
stämmelserna, bilaga 1 samt bilaga 3. 

Samtliga föreslagna revideringar redovisas nämndens beslut: 

Miljö- och tekniknämnden rar, genom delegation, för varje kalenderår be
sluta att höja timavgiftema med en procentsats som motsvarar de tolv senas
te månadernas förändring i konsumentprisindex. Basmånad för uppräkning 
är september 2009. Enligt förslag till revidering ska indexhöjningen motsva
ra förändring fördelat av konsumentprisindex (till en del av 25 %) och löne
kostnadsindex (till en del av 75 %). Basmånad för uppräkning blir septem
ber 2012, såvida ny timtaxa enligt annat förslag antas. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 76, framgår bland an
nat att nämnden föreslår att timtaxan för tillsyn inom rubricerade områden 
höjs från 800 kr/tim till 850 kr /tim. Detta bland annat för att sträva mot att 
uppnå den av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknade snitt
kostnad bland landets kommuner, som uppgår till 41 % jämfört med för 
Håbo kommuns del innebärande en konstandstäckningsgrad på 30 %. 

SKL uppmuntrar generellt kommuner att öka kostnadstäckningsgraden för 
myndighetsutövning. " 

Nämnden föreslår dels att den reviderade taxan antas och dels att föreslagen 
timtaxa fastställs. 

Beslutsunderlag 
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 77 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 76 
Förslag till reviderade inledande bestämmelser 
Förslag till reviderad taxebilaga 1 
Förslag till reviderad taxebilag 3 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 142 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-10-22, § 175. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 125 

Styrelsen tillstyrker nämndens forslag. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/72 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar reviderad taxa for prövning och tillsyn inom miljöbal
kens och strålskyddslagens område, i enlighet med miljö- och teknik
nämndens forslag 2012-08-27, § 77. 

2. Fullmäktige antar reviderad timtaxa for prövning och tillsyn inom mil
jöbalkens och strålskyddslagens område, i enlighet med miljö- och tek
niknämndens forslag 2012-08-27, § 76. 

3. Fullmäktige beslutar att beslutade forändringar gäller från och med 
2013-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 126 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2011/185 

Beslut om VA-taxa gällande från och med 2013-01-01 

Fullmäktige fastställde 2011-12-19, § 145, nu gällande taxa. 

Av miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-27, § 75, framgår följande: 

"En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och utta
get av VA-avgifterna rar endast täcka nödvändiga kostnader. VA
huvudmannen ska göra ett nollresultat under max ett treårsintervall. 

WSP har på uppdrag av Håbo kommun analyserat de ekonomiska konse
kvenserna av planerade investeringar för åren 2011-2015, och simulerat 
fram vilka årliga intäkter som behövs för att uppnå en ekonomi i balans 
2014. Inom VA-verksamheten i Håbo kommun pågår stora investeringspro
jekt och under de kommande 4 åren kommer avdelningen investera ca 100 
mkr. Eftersom inga fastigheter i nuläget beräknas anslutas de närmaste åren, 
ska hela konsekvensen av de planerade investeringarna finansieras via bruk
ningsavgifterna. 

Nämndens beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2012-07-04, Bilaga 2 

Förslag till VA-taxa daterad 2012-07-04, Bilaga 3 

Nämndens beslut 

1. Miljö- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmälctige antar förslag 
till VA-taxa, bilaga 3, att gälla från 1 januari 2013 och tills vidare." 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens förslag till beslut, 2012-08-27, § 75 
Bakgrund, VA-taxa 2013, bilaga 2 
Förslag till VA-taxa att gälla från och med 2013-01-01, bilaga 3 
Tjänsteskrivelse 2012-10-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-09-10, § 140. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta förslag till VA-taxa, bilaga 3,(Mtn hid nr 
2012.1809) i enlighet med miljö- och tekniknämndens beslut 2012-08-
27, § 75, att gälla från 2013-01-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering: Miljö- och tekniknämnden 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-11-12 

KS 2012/10 

Val av ledamot till vakant plats i kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsen är för närvarande en plats vakant för en ordinarie leda
mot. 

Valberedningens muntliga nominering: Håkan Welin (FP). 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse Håkan Welin (FP) till ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen, för resterande del av innevarande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Håkan Welin (FP) 
Matrikel och webbplats 
Löne-lKarin Petersson 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 128 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/10 

Val av ledamot och ersättare till vakant plats kommunfullmäkti
ges demokratiberedning 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges demokratiberedning är för närvarande en plats va
kant för en ordinarie ledamot. 

Valberedningens muntliga nominering: 

Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering 

- Valberedningens muntliga förslag, 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse Lena Ohlson-Galin (FP) till ordinarie le
damot i kommunfullmäktiges demolaatiberedning, för resterande del av 
innevarande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Vald 
Matrikel/webbplats 
Löne-lKarin Petersson 
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KOMMUN 
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KF § 129 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/10 

Val av ledamot till kommunfullmäktiges beredning för "Vision 
2030" 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-09-24, § 109, att inrätta en fullmäktigebe
redning för arbetet med "Vision 2030". Vid samman tillfålle valdes de le
damöter som ingår i beredningen. Någon företrädare för F ollepartiet (FP) 

. nominerades emellertid inte. Ledamötema i beredningen ska alltså komplet
teras med en ledamot som företräder Folkpartiet. 

Valberedningens muntliga nominering: Gunilla Alm (FP). 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse Gunilla Alm (FP) ti1lledamot i kommun
fullmäktiges beredning för framtagande av "Vision 2030" 

2. Fullmäktige noterar därmed att följande ledamöter ingår i beredningen: 

Johan Tolinsson (S) 
Marie Nordberg (MP) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Karl-Henrik Nanning (M) 
Nihad Hodzic (C) 
Fred Rydberg (KD) 
Gunilla Alm (FP) 
Maria Andersson (SD) 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliets registrator 
Kommunkansliets planerare 
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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/10 

Beslut om beviljande av avsägelse från uppdraget som ersättare 
i kommunfullmäktige - Börje Karlsson (FP) 

I skrivelse avsäger sig Börje Karlsson (FP) uppdraget som ersättare i kom
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2012-10-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Börje Karlsson (FP) begärt entledigande 
från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fulhnälctige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län, med begäran om att länsstyrelsen utser en ersättare i kom
munfullmäktige, efter Börje Karlsson (FP). 

Beslutsexpediering 
Börje Karlsson (FP) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2012/10 

Entledigande från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden 
samt fyllnadsval efter Richard Naring (MP) 

Sammanfattning 
I skivelse 2012-11-11, avsäger sig Nating (MP) uppdraget som ledamot i 
bildningsnämnden. 

Valberedningens muntliga nominering: Christian Ghaemi (MP). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Rickard Nating (Mr), 2012-11-11. 

- Valberedningens muntliga beredning, 2012-11-12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att entlediga Rickard Nating (MP) från uppdraget 
som ledamot i bildningsnämnden. 

2. Fullmäktige utser Christian Ghaemi (MP) till ledamot i bildningsnämn
den, får resterande del av innevarande mandatperiod, efter Rickard 
Nating (MP). 

Beslutsexpediering 
Rickard Naring (MP) 
Matrikel/webbplats 
Bildningsnämnden 
Löne-/Katin Petersson 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-11-12 

Kommunfullmäktige 

KF § 132 KS 2012110 

Entledigande från uppdrag dels som ledamot i kommunfuHmäk
tige och dels som ersättare i kommunfullmäktiges demokrati be
redning samt fyllnadsval efter Anders Nilfjord (FP) 

I skrivelse 2012-11-12, avsäger sig Nilfj ord uppdraget dels som ledamot i 
kommunfullmäktige och dels som ersättare i kommunfullmäktiges demokra
tiberednIDg. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse 2012-11-12 från Anders Nil:fjord (FP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

L Fullmäktige beslutar att bevilja Anders Nil:fjords (FP) begäran om entle
digande dels från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och dels 
från uppdraget som ersättare i fullmäktiges demokratiberedning. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunlcansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län, med begäran om att en ledamot och en ersättare utses efter 
Anders Nil:fjord (FP). 

3. Fullmäktige noterar att fYllnadsval till demokrati beredningen, sker vid 
ett kommande fullmäktigesammanträde. 

Beslutsexpediering 
Anders Nilfjord (FP) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Matrikellwebbplats 
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