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Datum 
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Kl. 19.00-20.15, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och Olillöstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommun sekreterare 

Charlotta Heimersson ,verksamhets ledare, Leader Norr Mälarstrand, § 81 
Lars Kallsåby, Lag-gruppens ordförande, Leader Norr Mälarstrand, § 81 

Bengt Skiöld (FP) och Sven Svan ström (Båp) 

2013-11-18, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 79-96 

,/-:/~ ~S4~--I-f --

Bengt Skiöld (FP) Sven Svanström 



HABO 
KOMMUN 
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Anslag/Bevis 

Organ 
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anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Protokollet är justerat, §§ 79-88, §§ 90-96. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag (§ 88 är justerad och anslagen före nedan datum) 

Kommunfullmäktige 

2013-11-11 

2013-11-18 

Datum för 
anslags nedtagande, 
efter: 

Närarkiv , kommunkansliet, Håbo korrimun 

tlo,ns NOl"dstedt 

2013-12-11 



Kommunfullmäktige 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

. Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Datum 

2013-11-11 

Protokollsutdraget, § 89, gällande Beslut om överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2013-11-11 

2013-11~13 

Datum för 
anslags nedtagande, 
efter: 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 

2013-12-06 



HABO 
KOMMUN 

. Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-/ närvarolista 
Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande en,;': '';are 

Agneta Häggiund (S) 
Pyry Niemi (S) 
Eva Staake (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Hellberg (S) 
Solveig Kalliomäld (S) 
Chris Bremark (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Sixten Nylin (S) 
Marcus Carson (S) 
Anna-Eva Hömström (S) 
Werner Schubert (S) 
Inger Wallin (S) 
Kurt Hedman (S) 
HiIlevi Anderstedt (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Birgitta Green (Båp) 
Christian Nordberg (Mp) 
Sofie Bergengren (Mp) 
Leif Lindqvist (V) 
Carina Lun d (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) 
Bo Johnson (M) 
Bengt Skiöld (FP) 
Håkan Welin (FP) 
Gunilla Alm (FP) 
Berith Skiöld (FP) 
Göran Eriksson (C) 
Nihad Hodzic (C) 
Lisbeth Bolin (C) 
Fred Rydberg (KD) 

N 
F Per-Olof Thorsbeck (S) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F 
N 
N 
N 
F 
N 
N 
N 
N 
N 
F 
F 
N 
N 
N 

Gunilla Gustafsson (S) 

Sven Svanström (Båp) 

Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 

F Ralph Abrallamsson (M) 
F Liselott Grahn-Elg (M) 
N 
N 
N 
F Ingvar Nilfjord (FP) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

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

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), Tjänstgör 
Farid Chibout (Båp) 

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) 
Jonas Säll ström (V) 

N 
F 
F 
F 
N 
F 

F 

N 
F 

., F 

F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande@rsättare: 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstå 

Omröstning § 

Ja I Nej l Avstå 

I 

I 
I 

I 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Björn Fredriksson (M), tjänstgör 
Christer Liden (M), tjänstgör 
Ralph Abrahamsson (M), tjänstgör 
Joachim Westeriund (M) 
Liselotte Grahn Elg (M), tjänstgör 
Ingemar Nordström (M) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nilfjord (FP), tjänstgör 
Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindres-Sjöblom (C) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm (KD) 

Ersättare Sverigedemokraterna 

I 

Omröstning § 

Ja I Nej I Avstå 

F 
N 
F 

F 

F 
F 

N 
F 

I I 

I I 
I I 

I 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

InnehållsförteckniI i~ 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datur' 

2013-11-11 

§ 79 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen Val av justerare . 

§ 80 Redovisning av berett medborgarförslag om kommunal IT -insamling till 
förmån för tredje världen 

§ 81 Information om Leader 

§ 82 Kompletterande beslut om markförsäljning inom området Bjömbro/Logistik 
Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

§ 83 Delårsbokslut 2013 

§ 84 Beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv (prop 2011/12: 172) 

§ 85 Framställan från överförmyndarnämnden till kommunfullmäktige om beviljan 
av utökad budget 

§ 86 Årsredovisning 2012, Samordningsförbundet Uppsala län 

§ 87 Beslut om avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 och tillsvidare 

§ 88 Förslag till VA-taxa att gälla från och med 2014-01-01 och tillsvidare 

§ 89 Beslut om överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 

§ 90 Beslut om inrättande aven tillfållig fullmäktigeberedning med uppdraga att 
redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 

§ 91 Redovisning av beredd motion om uppföljning och effektivisering av 
kommunfullmäktiges sammanträden, motionär: Nihad Hodzic © 

§ 92 Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets sammanträdesblock, 
införskaffa en utrustning för trådlös omröstning med mera i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträden, motionär: Fred Rydberg (KD) 

§ 93 Beslut om nya regler för Jan Fridegårdspriset 

§ 94 Beslut om kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2014 

§ 95 Val av ledamöter till en tillfållig fullmäktigeberedning med uppdrag att 
redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2013-11-11 

§ 96 Inte'""Jellation om Västerängss1{ )lan riktad till Agneta Häggiund (S) och Pyry 
Nieini (S) 

Noteringar fr-ån "Allmänhetens frågestund" 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 79 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

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

Sammanfattning 
Ordföranden noterar att en interpellation från Carina Lund (M) och Karl
Henrik Nanning (M) inlänmas i anslutning till dagens sammanträde. Ordfö
randen föreslår att ärendelistan för dagens sammanträde kompletteras med· 
inlämnad interpellation. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd ärendelista samt inlänmad interpellation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner dels att kungörelse skett i behörig ordning och 
dels kompletterad dagordning/ärendelista. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,31,38 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 80 KS 2012/67 

Redovisning av berett medborgarförslag om kommunallT -
insamling till förmån för tredje världen 

Sammanfattning 
Ett medborgarfårslag inkom 2012-06-07 med förslag om kommunal insam
ling av uttjänt IT - och annan relaterad utrustning till förmån får tredj e värl
den. Av förslaget framgår att Håbo kommun borde inleda ett samarbete med 
ComputerAid, altemativt liknande organisation. Tanken är att inleda ett 
sanmrbete med en ideellt driven organisation som förmedlar begagnad IT
utrustning till tredje världen, till exempel datorer, skrivare och mobiltelefo
ner. Förslagsställaren föreslår även att Håbo kommun varje år anordnar till
fålle får insamling då kommunens invånare kan lämna in fungerande men 
uttjänt utrustning för vidare fönnedling till ComputerAid, eller annan lik
nande organisation, och i slutändan tredje världen. Insamlingenkan ske un
der en dag, en helg eller en period. 

Kommunkansliets utredning: 

Nedan följer en sammanfattning av några frågor som bör uppmärksammas 
om Håbo kommun ska inleda ett samarbete med ComputerAid eller liknan
de organisation. I samband med att hårddiskmna tas ur kommunens datorer 
och förstörs, så kml vi säkerställa att de datorer som kommer från Håbo 
kommuns anställda är säkra att lämna vidare för återanvändning. Men om 
Håbo kommun ska stå för insmnlingen av invånarnas datorer bör det dock 
säkerställas att Håbo kommun inte bär ansvaret om olagliga filer eller pirat
kopior upptäcks i en dator som kommer från en privatperson. Detta är ingen 
omöjlighet men skapar visst merarbete i form av översyn och tillvägagångs
sätt. 

Om länder som tar emot skänkt utrustning saknar infrastruktur för att hante
ra fm'ligt avfall på ett korrekt sätt är risken att elektroniskt avfall från Sveri
ge skapar stora miljö- och hälsoproblem i dessa länder. ComputerAid redo
visar åtgärder för att säkra återvinning men Håbo kommun har fortfarande 
inte full kontroll över att återvinningen sker på ett korrekt sätt. Om Håbo 
kommun skänker utrustning till andra länder är det av intresse att följa upp 
hur utrustningen kommer till användning. Detta bör vägas mot att Håbo 
kommun har en mycket bra fungerande återvinning avel-avfall. Dessutom 
möjligt att som privatperson överlämna sin utrustning direkt till 
ComputerAid. 

Förslagsställaren nämner ComputerAid som ett fårslag men menar att det 
även skulle kunna vara en mman liknande orgmllsation. Om Håbo kommun 
skulle bestämma sig för att inleda ett sådant smnarbete ställs kommunen in,:" 
för frågan om vilken orgmlisation som är lämplig. En insmnling av invånar
nas datorer och annml relaterad utrustning kräver ett ställningstagande. fr'ån 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I~/ I I 

Nr 2013.3139 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 80 KS 2012/67 

Håbo kommun kring vilken organisation som kommunen bör inleda ett 
samarbete med. Detta eftersom det sker genom ett aktivt val. Vidare funder
ing är hur Håbo kommun i framtiden skulle hantera liknande förslag om in
samling och samarbete med organisationer som rör andra områden, inte bara 
IT - och annan relaterad teknikutrustning. 

Självfallet skulle utrustning som skänks kunna utgöra stort värde ror till ex
empel skolor och sjukhus mnt om i världen. Många människor kan få god 
hjälp via ComputerAid. En dator som skulle ha slängts i Sverige skulle i ett 
annat land kunna hjälpa någon att få utbildning. En dator skulle även kmma 
komma till hjälp på ett sjukhus. 

Frågan om Håbo kommun ska pIioritera det arbetet som förslaget innebär 
och hur kommunen i sådant fall skulle förhålla sig till N atmvårdsverkets 
kommentarer för export av begagnade varor. Det skulle vara intressant attfå 
följa utvecklingen av hm uttjänt IT- och ruman relaterad utrustning skänks 
till andra länder för välgörande ändamål. Krulske kan det bli aktuellt att 
återkomma till frågan om att inleda ett srunarbete med ComputerAid eller 
liknande organisation vid senare tillfålle. 

JUSTERARE 

Mot bakgmnd av ovanstående sammanfattning anser kommunstyrelsens 
förvaltning att förslaget bör avslås. 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarrorslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2012-06-07. 
Kommunfulläktiges beslut 2012-06-11, § 60. 
KommUllkansliets utredning, daterad 2('113-09-20. 
Tjänsteskrivelse 23013-09-23. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 135 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 159. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kansliets utredning, att med
borgarförslaget ska avslås. 

Beslutsexpediering . 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

6201'3~1I';'lq .... 10»·. 
Nr 2013.3139 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 81 

Information om Leader 

Sammanfattning 

KS2010/118 

Leader har funnits i Sverige under tre av ED:s programperioder , som löper 
under sex år i taget. l1mevarande period, 2007-2013 löper alltså mot sitt slut. 

Leader är en metod för landsbygsutveckling. I Leader är det de som bor och 
verkar i ett område som driver utvecklingen. Leaderområden films över hela 
Sveriges landsbygd. Möjlighet flnns att söka stöd genom Leader för projekt 
som utvecklar landsbygden. 

Håbo kommun ingår i Leader Norra Mälarsu'anden tillsanunans med Hall
stahammar, Västerås, Enköpings kOlmnuner via Länsstyrelsen i Västman
land. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetsledm:e Chm"lotta Heimers
son och Lag-gluppens ordförande Lars Kallsåby bland annat om genomför
da projekt inom Håbo konunun: Projekten berör folkhälsa, entreprenörs
skap, djur- och trädgårdsskötsel, kulturinformation, skatepark med mera 

l1mehåll och förutsättningar för den kOlmnande programperiodens 2014-
2020, är ännu inte kända. 

Beslutsunderlag 
- Muntlig föredragning 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar informationen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3140 



HÄBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 82 L(S 2013/56 

Kompletterande beslut om markförsäljning inom området 
Björnbro/Logistik Bålsta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markolmåde i Bjömbro 
av för att där uppföra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
och järnväg. 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset AB önskar förvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kommunen. 

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 givit förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan för det nu aktuella Olmådet (KS §22, KS 20121106). Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av detalj
planeprogrammet (KS §63, KS2011/89). 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara för 
planläggning och exploatering av verksamhetsområdet. Uppdraget regleras i 
ett avtal mellan kommunen och Håbo Marlmads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011163). Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 
2013/16) bytt till sig ytterligare mark inom den södra delen av Björnbroom
rådet ska kOlmnunens andel av kostnader och intäkter utökas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23 § 66, följande: 

l. Fullmäktige godkänner försäljning av del av följande fastighet till Ki
lenkrysset AB: Lundby 2: 1. 

2. Fullmäktige godkänner Håbo Marknads AB:s försäljning av del av 
Skörby 5: l till Kilenkrysset AB. Detta under fömtsättning att styrelsen 
för Håbo.Marknads AB fattar nödvändiga beslut imlan fullmäktige be
handlar ärendet. 

3. Fullmäktige beslutar att en fömtsättning för försäljningens genomfö
rande är att avtalet med Kilenkrysset AB kompletteras med senaste 
slutdatum för färdigställande av den redovisade byggnationen på fastig
heten. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma överens 
med Kilenkrysset AB om detta. 

Efter ytterligare granskning av det föreliggande treprutsavtalet mellan Håbo 
kOlmnun, Håbo Marknads AB och Kilenkrysset AB så konstaterru" kom
munstyrelsens förvaltning att fullmäktiges andra beslut, gällrulde Håbo 
Marknads AB:s försäljning av del av Skörby 5:1 till Kilen1a:ysset AB, inte 
är förenligt med de skrivelser som finns stipulerade i avtalet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

1-

Nr 2013.3146 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 82 KS 2013/56 

Enligt trepartsavtalet ska Håbo kommun överlåta och sälja alla inom avtalet 
berörda fastigheter till Kilenkrysset AB. Av det följer att Håbo Marknads· 
AB måste överlåta del av Skörby 5: 1 till Håbo kommun. Del av Skörby 5: 1 
inregleras sedan i Håbo kommuns fastighet del av Lundby 2: 1 tillsammans 
med fastigheten del av Lundby 1 :3>3. När samtliga marköverlåtelser ägt 
rum så överlåter och försäljer Håbo kommun fastigheten i sin helhet till Ki
lenkrysset AB för 24800000 kr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att fullmäktiges andra beslut 
2013-09-23, § 66, upphävs och att ersätts enligt följande: 

Fullmäktige godkällneratt Håbo Marknads AB överlåter och försäljer del av 
Skörby 5: 1 till Håbo kommun. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget 
erhålla 8755000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelsema i avtalet. 

Fullmäktige godkänner att Håbo kommun köper del av Skörby 5: 1 från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 8 
755000 kr från Håbo konunun enligt bestämmelsema i avtalet. 

Dessa förändringar föranleder behovet av datumjusteringar i avtalet. Kom
munstyrelsens förvaltning föreslår att dessa behandlas i tillsammans med 
den justering av avtalet som följer av fullmäktiges tredje beslut 2013-09-23, 
§ 66. 

Förvaltningen anser att det bör tydliggöras hur den ekonomiska regleringen 
mellan Håbo kommun och Håbo Marknad AB ska hanteras ur ett koncem
perspektiv. Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens förvalt
ning att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till vad 
som är mest fördelaktigt ur ett koncemekonomiskt perspektiv hantera den 
ekonomiska regleringen mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslut 2013-09-23, § 66 
Tjänsteskrivelse 2013-10-07. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 125 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 169. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING. Nr 2013.3146 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 82 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2013/56 

1. Fullmäktige beslutar att upphäva beslutspunkt 2, fattat den 2013-09-23, 
§ 66. 

2. Fullmäktige godkänner att Håbo Marknads AB överlåter och försäljer 
del av Skörby 5: l till Håbo kommun. Som ersättning för överlåtandet 
ska bolaget erhålla 8755000 kr från Håbo kommun enligt bestämmel
serna i avtalet. 

JUSTERARE 

3. Fullmäktige godkänner att Håbo kommun köper del av Skörby 5:1 från 
Håbo Marknads AB. Som ersättning för överlåtandet ska bolaget erhålla 
8755 000 kr från Håbo kommun enligt bestämmelserna i avtalet. 

4. Fullmäktige godkänner Håbo kOlmnuns försäljning av del av Skörby 5: l 
till Kilenkrysset AB. 

5. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att med hänsyn till vad som är 
mest fördelaktigt ur ett koncernekonomiskt perspektiv hantera den eko
nomiska regleringen mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB. 

6. Fullmäktige uppdrar till Håbo Marknads AB att komma överens med 
Kilenkrysset AB om erforderliga datumjusteringar i avtalet. 

Beslutsexped iering 
Utvecklings chef ~ kommunkansliet 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD 

17-7/1 
SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2013.3146 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 83 KS 2013/61 

Delårsbokslut 2013 

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

Delårsrapporten skall ilmehålla en redogörelse för verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också lämnas för SanIDla period föregående år. 

Konununen har upprättat delårsrapport per den 31 augusti med helårspro
gnos. 

Driftredovisning - prognos helår 
Prognosen för årets resultat visar på ca 19,7 mIa. I förhållande till det bud
geterade resultat på cil"ka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 9,4 mkr. 

Tre av nämnderna visar underskott och en visar överskott. Skolnämnden re
dovisar en pro gnos på 7,7 mkr i underskott. Det är främst insatser för barn i 
behov av särskilt stöd som är orsaken. Förvaltnillgen arbetar med en hand
lingsplan för att nå en budget i balans. Socialnämnden visar ett underskott 
på 3,9 mkr. En av orsakerna är att hemtjänsten är dyrare än budgeterat. 
Överförmyndarnäm.nden räknar med ett underskott om 150 tkr. Miljö- och 
teknikförvaltningen prognostiserar att nå ett nollresultat. Bildningsnänmden 
prognostiserar ett överskott om ca3,0 mkr. 

Diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen har haft stor påverkan på 
pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan är desto högre blir 
pensionsskulden. Sveriges Kommuner och landsting, SKL, beslutade i april 
att diskonteringsräntan ska sänkas med 0,75 procentenheter. Sänkningen får 
till effekt att avsättningen i balansräkningen ökar med 6,9 mkr på helår. An
svarsförbindelsen ökar med cirka 27,8 mkr. 

AF A har beslutat om en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter avseende 
åren 2005 till 2006. För kommunen innebär det en återbetalning med 
ca 13,0 mkr, vilket har redovisats i prognosen. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-08-15 från Sveriges konmlU
ner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 3,9 mkr högre än 
budgeterat. 

Räntenivån för långfristiga skulder är fortfarande låg 2013, men i ochmed 
att diskonteringsräntan för kommunens pensionsskuld förändrades har över
skottet från budgeterade räntor för de långfristiga skulderna fmansierat rän-. 
tekostnadsökningen för pensioner. . . . 
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V A-avdelningens investering i om- och tillbyggnad av Bålstas reningsverk 
samt utgifterna för personaldelen i Bålstakommer att överskrida budgeten 
med totalt 16 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser har inträffat vilket medför att den totala investeringen blir dyrare. 
Miljö- och tekniknämnden aviserar ett underskott om netto 1,4 mkr för bl.a. 
äldreboende Solängen. Övriga nämnder har prognostiserat att budgeten 
konuner att hållas. Miljö och tekniknämnden har i ett särskilt skrivelse till 
kommunfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag för byggnation av juni
backens förskola (se bilaga). En redogörelse för fördyrande av om- och till
byggnad av Bålsta reningsverk lämnas som bilaga till delårsbokslut, enligt 
beslut av kommunstyrelsen i samband med redovisning av delårsuppfölj
ning per sista mars 2013. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål för sina verksamheter. Av nämndernas 23 mål har 19 bedömts kormna 
att uppfyllas under året, vilket är 83 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet. 

Budget justeringar åren 2013 och 2014 på grund av organisatoriska för
ändringar mellan kommunstyrelsen och bildningsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade om att överföra ansvar för kultur och fritids
verksamhet från bildningsnämnden till kormnunstyrelsen med start den 1 
juli 2013. I samband med det beslutades det att budget tillhörande dessa 
verksamheter skulle flyttas över. I delårsrapporten per 31 mars överfördes 
därför 22171 tkr i driftbudget och 645 tkr i investeringsbudget. 

Bildningsnämndens budget har nu gåtts igenom och ytterligareramjuster
ingar föreslås för år 2013 och för 2014 mellan kormnunstyrelsen och bild
ningsnämnden, enligt följande; 

Driftbudget 

Administration (ink! sommarjobbadm, teater) 

Sormnarjobbare, lön 

Licenser Qlikview, Stratsys, Invid Amea 

Summa 

Investeringsbudget 

Administrativa investeringar 

100 tkr 

190 tkr 

40 tkr 

330tkr 

20tkr 

Ytterligare budget justering kan tillkormna inför år 2014 när översynen av 
lokaldisponeringen av Bildningscentrum J an Fridegård är klar och nya hy
reskontrakt upprattats av fastighetsavdelningen~ 

JUSTERARE ()~ 
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- Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos, år 2013. 
- Anhållan om tilläggsanslag från miljö- och tekniknämnden för byggnation 
av junibackens förskola. 
- Informationsärende gällande om- och tillbyggnad av Bålsta reningsverk 
- Tjänsteskrivelse 2013-09-30. 
-Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 113 
- Kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-10-21, § 150. 

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. 

KOlllillunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund(8) yrkar, med instäImnande från Karl-Henrik Nanning 
(M), dels bifall till styrelsens förslag till beslut och dels att fullmäktige ska 
besluta att godkänna delårsbokslutet. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens förslag 
och Hägglunds (8) och Nannings (M) yrkande föreligger. Dessa föreslås att 
prövas var för sig. Fullmäktige godkänner detta. Ordföranden prövar dfu'ef
ter dels styrelsens förslag och dels tilläggs yrkandet och finner att fullmäkti
ge beslutar i enlighet med dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner delårsbokslutet för perioden fram till och med 
2013-08-31. 

2. Fullmäktige uppdrar tillnämndema att åtgärda/minimera redovisade un
derskott i prognosen för helår - 2013. 

3. Fullmäktige godkänner att investeringsbudgeten för miljö- och teknik
nämnden utökas med 25 223 tkr för byggnation av Junibackens förskola 
i 8kokloster. 

4. Fullmäktige godkänner att ramjusteringar görs mellan komnlUnstyrelsen 
och bildningsnärnnden om 330 tkr i driftbudgeten och 20 tkr i invester
ingsbudgeten genom att kOlmnunstyrelsens ram utökas och bildnings
nänmdens ram minskas med motsvarande belopp både för år 2013 och 
för år 2014. 
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Beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hanter
ing av resultatutjämningsreserv (prop 2011/12:172) 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
.under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatut
jämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna in
täkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta konjunktur-variationer. 

JUSTERARE 

RUR är frivillig att tillämpa, de kOlmnuner och landsting som tänker göra 
det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 

En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna 
kapitalet. 

Resultatutjämningsreserven gör detmöjligt att på ett ansvarsfullt sätt reser
vera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att 
täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kOlmnunen utnyttjar den nya lag
stiftningen som medger införande av kommunal resultatutjämningsreserv. 
Enligt regeringens proposition (prop 2011/12:172) ska kommunfullmäktige 
besluta om riktlinjer för god ekonomiskt hushållning och hantering av resul
tatutjämningsreserv, under räkenskapsåret 2013. Om en kommun har en re
sultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. Ett 
förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resul
tatutjämningsreserven har därför tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv 
RUR i praktiken - Sveriges kommuner och landsting 
Tjänsteskrivelse 2013-08-16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 114 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 151. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och h<mtering av resultatutjämningsreserv - ks hidnr 2013.2258. 
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2. Fullmäktige beslutar reservera överskott upparbetade fr.o.m räken
skapsåret 2010 - 2012, enligt beräkning av ingående balans för 
resultatutjämningsreserven, uppgående till 14777 tkr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
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Beslut om överförmyndarnämndens begäran om utökad budget 
för 2013 

Ärendebeskrivning 
Överfönnyndamämnden beslutade i april 2013 att hos kommunfullmäktige 
hemställa om utökad budget för 2013 motsvarande kostnaderna för 0,5 års
arbetare. Som grund för detta anges ett ökat antal ärenden. Undet verksam
hetsåret har förvaltningen hanterat detta genom att under en begränsad tid 
förstärka verksamheten med en timanställd personal. 

JUSTERARE 

Förvaltningens bedömning 
Antalet ärenden hos överfönnyndamänmden ökar kontinuerligt för varje år 
och nännar sig en situation där det inte går att klara detta med en handlägga
re. Enligt förvaltningens mening finns tre sätt att hantera detta: 

o Inleda samarbete med en annan kommun för att på så sätt få samord
ningsvinster och minska sårbarheten. 

l) Förstärka den egna verksamheten. 

G En kombination av dessa åtgärder. 

Under året har förvaltningen och kommundirektören inlett en dialog med 
Enköping kommun om ett eventuellt samarbete. Dem1a dialog pågår fortfa
rande. Ett arbetsmöte kring detta är. planerat till mitten av oktober tillsam
mans med konsult, under förutsättningen att alla parter ger klartecken till 
deltagande. 

I socialförvaltningens budget för 2014 kommer att avsättas medel för ytter
ligare 0,5 handläggare på överförn1yndamämndens verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från överförmyndarnämnden. 
Tjänsteskrivelse 2013-10-0l. 
.AJ:betsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 115 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 152. 

Styrelsen avstyrker ansökan. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår överfönnyndamämndens framställan om utökad 
budget under år 2013. 

Beslutsexpediering 
Överförmyndamämnden 
Ekonomichefen 

I ,;;9/ I 
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2013-11-11 
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Arsredovisning 2012 - Samordningsförbundet Uppsala län 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2012. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedrivit verk
samheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. 

JUSTERARE 

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande, att den intema 
kontrollen har varit tilhäcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är fören
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt 
förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upp
rättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksam
hetsåret 2012." 

Beslutsunderlag 
Konununfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77. 
Arsredovisning med verksamhetsberättelse 2012 
Tjänsteslaivelse 2013-09-20. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 116 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 153. 

Styrelsen tillstyrker redovisningen samt ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Karl-Henrik Nanning (M) och Gunilla Gustafsson (S) deltar inte i ärendets 
handläggning på grund av jäv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del, dels godkänna förbu
dets årsredovisning för år 2012 och dels bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamheten under år 2012. 
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Beslut om avfallstaxa att gälla från och med 2014-01-01 och 
tillsvidare 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämndens avfallsavdehring har tagit fram ett forslag till ny 
avfallstaxa, en justering med 6% behöver göras till årsskiftet. 

Den 16 juni 2008 antogs en ny taxa av KF (74/2008) den indexjusterades 
den 1januari 2009, Sedan dess har ingen justering av taxan gjorts. Nya avtal 
med entreprenörer' från och med 2012-10-15 innebar höjda kostnader och 
en taxehöjning genomfördes 2013-05-01. Anledningen till justeringen av 
den nuvarande taxan är det pågående inforandet av utsortering av matavfall, 
ökade overheadkostnader' samt ett nytt avtal (från och med 2013-1O-0l) 
gällande transport av hushållsavfallet till nuvarande forbränningsanlägg
ning. Det nya avtalet angående transporterna innebär ökade kostnader for 
2014. 

För ett villahushåll med kärl på 190 liter, innebär det en total höjning 
(104+70/12) med 14,50 kr/mån. 

Enligt miljöbalken ska ny taxa antas av kommunfullmäktige. Den nya taxan 
foreslås börja gälla från och med 1 januari 2014. 

Miljö- och tekniknämnden foreslår 2013'-09-30, § 82, att överlämna rorsla
get om ändrad taxa till fullmäktige for antagande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-09-30, § 82. 
Nämndens forslag till taxa att gälla från och med 2014-01-01 
Tjänsteskrivelse 2013-10-Gl. 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-10-08, § 126 
- Kommunstyrelsens rorslag till beslut 2013-10-21, § 149. 

Styrelsen tillstyrker nämndens forslag till taxa. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Fred Rydberg (KD), med instämmande från Karl-Hemik NalU1ing (M) yrkat 
avslag till styrelsens forslag till beslut med motivering att en taxihöjning bör 
vänta tills forslaget är genomfort i hela kommunen och kunskap om den 
verkliga kostnaden for detta foreligger. . 

Omröstningsordning 
Efter debatten konstaterar ordförallden att dels foreligger styrelsens förslag 
till beslut och dels Rydbergs (KD) och Nannings (M) avslagsförslag. Ordfo..: 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3170 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 87 KS 2013; j 19 

randen föreslår att de båda förslagen prövas mot varandra. Fullmäktige god
kfumer detta. Efter Olillöstningen fInner ordförandens att fullmäktige beslu
tar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Emot förslaget reserverar sig Carina Lund (M), Lennart Carlsson (M), Björn 
Fredriksson (M), Christer Liden (M), Cecilia Liden (M), Karl-Henrik Nan
ning (M), Nils-Ålce Mårheden (M), Ralph Abrahamsson (M), Liselott 
Grahn-Elg (M), Björn Hedö (M), Bo Johnson (M), Göran Eriksson (C) Ni
had Hodzic (C), Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg till förmån för yrkan
det om avslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhlläktige beslutar anta förslag till avfallstaxa i enlighet med miljö
och tekniknänmdens förslag 2013-09-30, § 82. 

2. Fullmäktige beslutar att avfallstaxan gäller från och med 2014-0 l-O l 
och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknänmden 
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Beslut om VA-taxa att gälla från och med 2014-01-01 och tillsvi- . 
dare 

Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75, framgår mljande: 

"En VA-huvudman får inte gå med vinst enligt Vattentjänstlagen och utta
get av V A-avgiftema får 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
kvensema av planerade investeringar får åren 2011-2015, och simulerat 
franl vilka årliga intäkter som behövs får att uppnå en ekonomi i balans 
2014. VA-verksarnlleten har haft stora investeringsprojekt de senaste åren 
och ytterligare investeringsprojekt kommer att bli aktuella får att uppfylla 
lagkrav, upprätthålla god standard på ledningsnätet samt för att öka säkerhe
ten och dricksvattenproduktionen. Eftersom bara ettfåtal fastigheter beräk
nas anslutas de närmaste åren, ska största delen av de planerade investering
ama frnansieras via brukningsavgiftema. " 

Nämnden fåreslår att fullmäktige antar fårslag till ny taxa att gälla från och 
med 2014-01-0 l och tillsvidare. 

Miljö- och teknikfårvaltningen redovisar följande redogörelse angående får
ändringama av VA-taxan u·ån 2008-2013: 

År 2008- År 2009- År 2010- År 2011- År 2012-
2009 2010 2011 2012 2013 

Förändring FörändIing Förändring Förändring Förändring 

Ändamål Kr % Kr % Kr % Kr % Kr % 

Typhus 707 14,9 O O -166 - 662 12,5 916 15,4 
A 3,1 

Typhus 6270 17,2 O O 2376 5,5 8843 19,6 11896 22 
B 

Miljö- ochteknikfårvaltningen redovisar fåljande redogörelse angående 
Håbo kommuns VA-taxa ifårhållande till kringliggande kommuner av lik:. 
ande storlek: 
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Jämförelse V A-taxa, Typhus A 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) Förslag 2014 

Håbo 19796 6842 7617 

Tierp 20120 6968 oförändrad 

Östhammar 21291 7310 7748 

Upplands-Bro 24243 4413 4930 

Söderhamn 25194 6591 6852 

Nynäshamn 26481 8578 inger information 

Jämförelse VA-taxa, Typhus B 

Kommun Antal invånare VA-taxa 2013 (kr/år) Förslag 2014 

Håbo 19796 4384 4927 

Tierp 20120 4039 oförändrad 

Östhammar 21291 4039 4281 

Upplands-Bro 24243 2606 4416 

Söderhamn 25194 4021 4142 

Nynäshamn 26481 6005 ingen information 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-08-26, § 75 

JUSTERARE 

Miljö':' och tekniknämndens förslag till va-taxa att gälla från och med 
2014-01-01, 'daterad 2013-08-08. 
Tjänsteskrivelse 2014-10-0 l 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013:-10-08, § 127 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 148. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3172 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 88 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2013/103 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till taxa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslag till VA-taxa enligt miljö- och tek
niknämndens beslut 2013-09-30, § 75. 

2. Fullmäktige beslutar att VA-taxan gäller från och med 2014-01-01 och 
tills vidare. 

Besl utsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD. 

. .2.01 ~-II ~ 1.9 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3172 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 89 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS2013/118 

Beslut om överenskommelse om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 

Sammanfattning 
Sedan 1 januari 2010 är landsting och kOlmnuner skyldiga att ingå överens
kommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska funktions
nedsättningar enligt 8 a § i hälso- och sjukvårdslagen och 5 kap. 
8 a § socialtjänstlagen. 

Skyldigheten att ingå en överenskommelse syftar till att utifrån gemensam
ma mål identifiera Olm'åden där det är nödvändigt med ett gemensamt an
svar fOr vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Bakgrund 
Ett av grundkraven i den nationella överenskOlmnelsen "Stöd till riktade in
satser inom Olmådet psykisk ohälsa 2013" (PRIO, plan för riktade insatser 
inom området psyldsk ohälsa), är att det i länet ska filmas överenskOlmnel
ser om samverkan kring personer; barn, unga och vuxna med psykisk funk
tionsnedsättning. 

Överenskol1IDlelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner ska 
belysa huvudmännens ansvarsOlmåde och ambitioner att arbeta mot gemen
samma målsättningar. Behörig prui att ingå överenskommelse är kommun
fullmäktige eller nänmd efter delegation. Grundkraven är en förutsättning 
för att landsting och kommuner ska kUlllla ta del av de nationella presta
tionsersättningarna. 

Överenskommelse om samverkan för personer med psykisk funktionsned
sättning i Uppsala län togs fram under år 2012 och beslutades i organisatio
nernas nänmder och styrelser. Uppföljningen av överenskommelsen srunt de 
nationella bedömningskriterierna år 2013 har givit anledning till denna revi
dering. 

Socialnänmden föreslår att fullmäktig beslutru' att godkänna överenskom
melsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län. 

Nänmden föreslår vidare fullmäktige att hantering av överenskommelsen 
delegeras till socialnänmden, som i fOrekommande fall har att samverka 
med skolnämnden och bildningsnämnden. 

l@t 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3173 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 89 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-09-23, § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

I/S 2013/118 

Förslag till överenskommelse med missivskrivelse, KS hid nr 2013.2765 
Tjänsteskrivelse 2013-10-0 l. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 131. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att ingå reviderad överenskOlmnelse om samverkan 
kring personer med psykiskt funktionsnedsättning i Uppsala län. 

2. Fullmäktige delegerar den fortsatta hanteringen av överenskommelsen 
samt övrigt arbete utifrån den nationella psykiatri satsningen till social
nämnden. 

3. Fullmäktige förklarar beslutet som omedelbart justerat. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

I/:JJI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

10Vf 
Nr 2013.3173 



HAs O 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-:-11-11 

KS 2013/78 

Beslut om inrättande aven tillfällig fullmäktigeberedning med 
uppdrag att redovisa ett förslag till integrationspolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde, 2013-05-20 § 86 att soci
alnämnden till kommunstyrelsen ska redovisa ett Iörslag på imättande aven 
tillfållig fullmäktigeberedning. Uppdraget är att arbeta fram ett förslag på ett 
integrationspolitiskt program. I samband med detta noterade också kom
munstyrelsen att arbetet med att fram nya riktlinjer för flyktingrnottagande 
tills vidare ska vara vilande. 

Progranllnet bör syfta till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågoma 
inom den kommunala organisationen, ge underlag för prioriteringar och 
peka ut en riktning för framtiden. 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-09-03, § 72, förslag till innehåll i ett 
integrationspolitiskt program. Inför programarbetet bör enligt nämnden föl
j ande beaktas: 

Definition av begreppet integration 
Syfte 
MålgIupp för programmet 
Mål med mera 
Kommunen som arbetsgivare/ansvar för integrationsfrågor 
Budget och tjänstemannastöd 
Beredningens sanunansättning 
Sammanträdesordning 
Ärendehantering 
Tidplan 

Socialnämnden beslutar föreslå fullmäktige att imätta en tillfållig fullmäkti
geberedning som har till uppdrag att redovisa förslag på ett integrationspoli
tiskt program. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, daterad 2013-05-20 § 86 
Socialnämndens beslut 2013-09-03, § 72 
Tjänsteskrivelse 2013-10-01 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 132 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 156. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3190 . 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 90 KS 2013/78 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att tidpunkten för redovisning av förslag till program 
flyttas fram från feblUari till juni månad 2014. 
Sjmme Green (Båp) yrkar att beredningens uppdrag ska kompletteras med 
framtagande av ett flyktingpolitiskt program. 
Lisbeth Bolin (C) yrkar att beslutet kompletteras med en strecksats ecligt 
följande: "Fullmäktige beslutar att beredningen under arbetets gång uppdras 
att upprätthålla en dialog med relevanta aktörer inom det civila samhället 
bland annat Håbo Internationella Kvinnors förening." 

Omröstningsordning 
Efter debatten konstaterar ordföranden att dels föreligger styrelsens förslag 
till beslut tillsammans med ett ändringsyrkande och tvåtilläggsyrkanden. 
Ordföranden förslår att fullmäktige först prövar styrelsens förslag samt änd
ringsyrkandet gällande tidpunkten för redovisning för att därefter ta ställ
ning till de båda tilläggsyrkandena; Fullmäktige godkänner detta. Efter om
röstningen konstaterar ordföral1den att fullmäktige bifaller dels styrelsens 
förslag till beslut tillsammans med justering av månad för redovisning och 
dels de båda tilläggsyrkandena. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning som 
har till uppdrag att redovisa förslag dels till ett integrationspolitiskt pro
gram och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

2. Fullmäktige beslutal· att beredningen under arbetets gång uppdras att 
upprätthålla en dialog med relevanta aktörer inom det civila saluhället 
bland annat Håbo Internationella Kvinnors förening. 

3. Fullmäktige beslutar att beredningens ledamöter ska utgöras aven repre
sentant från varje politiskt parti som är representerat i kommunfullmäk':' 
tige. 

4. Fullmäktig uppdrar till socialnämnden att tillhandhålla lämpligt tjänste
mannastöd för beredningens arbete. 

5. Fullmäktige uppdrar tillberedningen att redovisa förslag till progralU så 
att fullmäktige kal1 ta ställning till dessa i saluband med fullmäktiges 
salumanträdeijmu månad 2014. 

6. Fulh11äktige noterar att kostanden för fran1tagandet av programmetär 
beräknat till ca 25 000 kr. Ftillmäktige godkänner att fulhuäktigesbud-
get belastas med motsvarande summa.· . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . Nr 2013.3190 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 90 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2013/78 

7. Fullmäktige beslutar att ersättning för deltagande i beredningen utgår i 
enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser för arvodering. 

Beslutsexpediering 
Socialförvaltningen 

EXPEDIERAD . SIGNATUR. UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3190 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § .91 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2012/.9 . 

Redovisning av beredd motion om uppföljning .och effektivise-. 
ring av kommunfullmäktiges sammanträden, motionär: Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 

Motionären föreslår att det till kommunhusets sammanträdesblock ordnas 
en utrustning för trådlös och digital närvaro- och omröstningsregistrering 
med mera, att nyttjas i första hand i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträden, 

Fullmäktige överlämnade 2012-02-27 § 21 motionen till kommunstyrelsen 
förberedning. Resultatet av beredningen ska samrådas med fullmäktiges 
demokratiberedning. 

Kommunkansliets yttrande: 

På marknaden fInns ett flertal system för registrering av närvaro, omröst
ningar med mera som kan hyras eller köpas, 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sammanträdes stöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa är 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustning81na fullmäktiges presidium under s81nmanträdena genom 
att redovisa tal81'- och replikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en stöne skärmJmotsv81'ande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhör81'e. Inför varje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhetmed vilken politikern 
meddelar närvaro, deltar i omröstningar med mera, 

I sanlband med det pågående försöket med digital distribution av samman
trädeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även nyttja dessa 
för registrering av närv81'o, votering med mera vid san1l1lanträden. Den fort
satta och nu pågående utredningens inriktning är dock att undersöka lämpli
ga kompletta och fristående system och att föreslå inköp av ett sådant. I 
årets budget fInns pengar anvisade för detta. Kansliet målsättning är att un"" 
der senhösten 2013, våren 2014, föreslå en länlplig utrustning för inköp. 
Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första delen av år 2014. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3191 . 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 91 

Beslutsunderlag 
Motion från Nihad Hodzic (C) 
Tj änsteslaivelse 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-11-11 

KS 2012/9 

- Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 2l. 
- Tjänsteslaivelse 2013-09-17. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 133 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 157. 

Kommunstyrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera, att motionen 
bifalls. 

Beslutsexpediering 
Kon1D1unstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR, UTDRAGSBESTYRKNING 

I,w 
Nr 2013.3191 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-'11-11 

KS 2010/4 8 

Redovisning av beredd motion om att till kommunhusets sam· 
manträdesblock, införskaffa en utrustning för trådlös omröst~ 
ning med mera i samband med kommunfullmäktiges samman
träden, motionär: Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att det installeras "ett trådlöst voteringssystem med por
tabla knappdosor. Detta system skall användas när en votering begärs. 

De vinster som vi ser är: 

att tiden för fullmäktige kan kortas eftersom den procedur vi har idag tar 
lång tid 
att den som begär votering inte behöver tänka på att det drar ut på mötets tid 
att det gro: snabbt för sekretariatet att få statistik över resultatet av voteringen 
att systemet är portabelt och kan flyttas till Skokloster om fullmäktige äJ: däJ' 
att en elektronisk tavla eller projektorbild kan visa allinänheten hur voter
ingen utfallit 
att systemet även skulle kunna användas vid öppna hearings ifk att pejla 
medborgamas synpunkter." 

Fullmäktige överlämnade 20 l 0-06-14 § 61 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

På marknaden finns ett flertal system för registrering av närvaro, omröst
ningar med mera som kan hyras eller köpas. 

Många kommuner har installerat sådana utrustningar för sal111TIanträdesstöd 
som motionären efterlyser. Erfarenheter från användningen av dessa äJ' 
goda. Förutom att underlätta för att snabbt genomföra upprop och voteringar 
stödjer utrustningama fulhnäktiges presidium under sammanträdena genom 
att redovisa talar- och replikordningar, vilket ärende som behandlas med 
mera. Dessa uppgifter redovisas på en större skännlmotsvarande som visas 
dels för politiker/presidium och dels för åhörare. Inför vruje sammanträde 
erhåller tjänstgörande politiker en trådlös handenhet med vilken politikem 
meddelar närvaro, deltar i Ollliöstningar med mera. 

I srunband med det pågående försöket med digital distribution av srumnan
trädeshandlingar via läsplattor, övervägdes möjligheten att även nyttja dessa 
för registrering av närvaro, votering med mera vid srunmanträden. Den fort
satta och nu pågående utredningens inriktning är dock att undersöka läJnpli
ga kompletta och fristående system och attföreslåinköp·av ett sådant. I 
årets budget finns pengar rulvisade för detta. KrulslietmålsättniIlg är attun-

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES!yRKNING Nr 2013.3201 



HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmaktige 

KF § 92 

Datum 

2013-11-11 

KS 2010/48 

der senhösten 2013, våren 2014, föreslå en lämplig utrustning för inköp. 
Den bör i så fall vara installerad och i bruk under första delen av år 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion från Fred Rydberg (KD) 
Tjänsteskrivelse 20 l 0-06-03 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-14, § 61. 
Tjänsteskrivelse 2013-09:.16. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 134 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 157. 

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliet förberedelser 
för inköp av föreslagen utrustning för votering med mera, att motionen 
bifalls. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

JUSTERARE n Q I 
I /J/I. ~(Jy, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3201 



HABO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Datum 

2013-11-11 

KS 2013/106 

Beslut om nya regler för Jan Fridegårdspriset 

Sammanfattning. 

Om priset 

Jan Fridegårdpriset är Håbo kommuns stora kulturpris och utdelas vartannat 
år i nära samarbete med Nordens Folkhögskola Biskops-AUlö. Priset instif
tades 2005 till J an Fridegårds minne och utgörs aven prissumma på 100 000 
kr. Ytterligare syfte är att Jan Fridegårdpriset ska bidra till kommunens at
traktionskraft som ett led i marknadsföringen av kommunen. För att öka 
spridning och kännedom om priset så kommer kommunens nordiska vänor
ter att inbjudas till 2014 års prisceremoni. 

JUSTERARE 

Långsiktighet och strategisk ansats 

Kultur och Fritid, numera Kultur och Livsmiljö har under de senaste åren 
genomfört ett omfattande utvecklingsarbete gällande priset. Detta har bland 
annat. inneburit intern förankring, framtagande av nya strukturer och rutiner 
för genomförandeprocess samt användande av priset som kommunikativ 
arena. Här tillkommer stärkta relationer till Nordens Folkhögskola Biskops
AUlö vilket skapat nya förutsättningar och möjligheter för samarbete. 

För att kunna ta J811 Fridegårdprisets upparbetade kapacitet till ytterligare 
nivå med syfte att öka kommunens synliggörande, krävs långsiktighet och 
en strategisk 811sats. Ett sådant arbete bör vila på en uttalad 81nbition och ett 
tydligt reglemente. Utfallet av Jan Fridegårdpriset värdeskapande insatser 
samt dess mediala exponering bör följas upp, därför föreslås att Kultur och 
Livsmiljö framtar en slutrapport som föredras inför kommunstyrelsen. 

Prisets trovärdighet 

Centralt för prisets trovärdighet är juryns arbete och fr81ntagandet av ny 
pristagare. För att säkerställa prisets tyngd och trovärdighet är det av sär
skild vikt att jurY81'betet h811teras med kontinuitet och kunskap. Nordens 
Folkllögskola Biskops-Arnö utgör en välrenommerad kulturaktör och sam
arbetspart. Folkhögskolan besitter erforderligt kunnande på området och fö
reslås därför att på uppdrag av Håbo kommun ansvara för Jan Fridegårdpri
sets juryarbete s81nt framtag av ny pristagare. Juryn föreslås bestå av 3-5 
medlemm81" med kompetens inom det nordiska språkområdet samt prisets 
tre berättarfålt: litteratur, film och teater. Kommunstyrelsen utser i sedvanlig 
ordning juryn. Förslag på 2014 års jury presenteras i ett separat ärende. 

Nytt rege/verk 

För att Jan Fridegårdprisets reglemente ska utgöra ett styr811de verktyg och 
på ett tydligt sätt 81lge riktning och därmed ge förutsättningar för ett långsik -
tigt, kvalitativt arbete föreslås följande förändringar av regler för Jan Fride
gårdpriset: 

Att reglerna renodlas och fÖliydligas med avsikt att skapa klara 
riktlinjer och utgångspunkteL 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.3202 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTQKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §93 

Datum 

2013-11-11 

KS 2013/106 

Att priset omfattar det nordiska språkfåltet inom tre, sedan tidi
gare beslutade berättarfålt: litteratur, film och teater. 

Att prisets juryarbete och framtagande av pristagare uppdras åt 
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. 

Beslutsunderlag 
- Regler för Jan Fridegårdpriset 2013-09-16, ks hidnr 2013.2562. 
- Tjänsteskrivelse 2013-08-26. 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-10-08, § 128 
- Stadgar för Jan Fridegårdspriset, senast reviderade av kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

2010-05-17, § 40. 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 170. 

Styrelsen tillstyrker forslaget till nya regler. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta nya regler för Jan Fridegårdpriset 
2013-09-16, ks hidnr 2013.2562, att gälla tillsvidare. 

2. Fullmäktige upphäver tidigare fullmäktigebeslut 20 l 0-05-17, § 40, om stadgar 
för Jan Fridegårdspriset. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

I DIr 
Nr 2013.3202 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 9 .. 1 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2011/163 

Beslut om kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 
2014 

Kommunstyrelseri. redovisar förslag till datum för fullmäktiges sammanträ
den under år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 162. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige fastställer följande sammanträdestillfållen under år 2014: 

Sammanträdesdag: Måndag med start kl. 19.00. 

Datum: 24/2, 24/3, 28/4, 9/6 - Skokloster, 22/9, 10111, 15/12. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR. . UTDRAGSBESTYRKNING . Nr 2013.3205 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 95 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2012/10 

Val av ledamöter till en tillfälligfullmäktigeberedning med upp
drag att redovipa ett förslag till integrationspolitiskt program 

Sammanfattning 
Fömtsattfullmäktiges beslut om inrättande av mbricerad beredning, ska 
fullmäktige utse en ledamot från varje parti som är representerat i kommun.:. 
fullmäktige, att ingå i beredningen tillsammans med beslut om beredningens 
ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-21, § 156 

- Valberedningens muntliga beredning. 

Kommunfullmäktliges beslut 

1. Fullmäktige utser följande ledanlöter, att ingå i beredningen: 

Per-Olof Thorsbeck (S) 

Ulrika Wallin (MP) 

Liselotte Grahn-Elg (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Michael Rubbestad (SD) 

Ordförande: Per-Olof Thorsbeck (S) 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Löne-1Karin Petersson 

EXPEDIERAD 

Farid Chibout (Båp) 

Birgit Eriksson (V) 

Håkan Welin (FP) 

Helen Embretsen (KD) 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum· 

KOMMUN 2013-11-11 

Kommunfullmäktige 

I<:F § 96 KS 2010/108 

Interpellation från Carina Lund (M) och Karl~Henrik Nanning (M) 
om vissa förhållanden inom Västerängsskolan, riktad till Agneta 
Häggiund (5) och Pyry Niemi (5) 

Sammanfattning 
I interpellationen ställs ett antal frågor med anledning av pågående renove
ring och ombyggnad av Västerängsskolan, Bålsta tätort. 

Beslutsunderlag 
- Vid dagens sammanträde inlämnad interpellation. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Besl utsexpediering 
Agneta HäggIund (8) (kopia av beslut samt kopia av interpellation) 
Pyry Niemi (8) (kopia av beslut samt kopia av interpellation) 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-11-11 

KS 2010/113 

Noteringar från dagens "Allmänhetens frågestund" 

Sammanfattning 
Ordföranden konstaterar att inga frågor föreligger till dagens frågestund. 

Håbo kommuns skolstipendiurn på totalt 20 000 kr delas ut till en skolklass 
vid Potentiaskolan i Bålsta. Stipendiet ges till den skolklass om gjort den 
största förbättringen av betygen under ett läsår. 

Ett yttrande från förslagsställaren till medborgarförslaget om insamlig av it
utrustning, som ska behandlas vid dagens sammanträde, läses upp då för
slagsställaren inte kan närvara. 
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