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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

Tjänstgörings_:l_näry~_rolista__ _ ----~ Omröstning§ Omröstning§ 
Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersättare --Ja-~-- Nef ps:.vsfår -Ja--1-Nejj-Avsta 

Omröstning § 
-Ja-j- -Nej l Avstå 

Agneta Hägglund (S) N 
Pyry Nieroi (S) F 
Eva Staake (S) F 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) F 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Werner Schubert (S) F 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) F 
BirgittaGreen (Båp) F 
Christian Nordberg (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
LeifLindqvist (V) N 
Carina Lund (M} N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) F 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M} N 
Vakant(M) 
Nils-Åke Mårheden (M) N-
Katarina Niss (M) F 
Vakant(M) N 
Björn Hedö (M} N 
Bo Johnson (M} N 
Bengt Skiöld (FP) F 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C} N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 
Vakant (SD) -

Gunilla Gustavsson (S) 
Sven-Olof Dväring (S) 

Jan Barrefors (S} 

Johan Tolinson (S) 

Sven Svanström (Båp) 

Christer Liden (M) 

Ralph Abral1amsson (M) 

Ingvar Nilljord (FP) 

Total antalledamöter och tjänstgöNrande 37 

Ej tjänstgörande ersättare 

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

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 Sällström (V) 

F 

F 
F 
F 

F 

N 
F 

F 
F 

Närvaro Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Christer Liden (M), tjänstgör 
Ralph Abrallarnsson (M}, tjänstgör 
Vakant(M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Ingemar Nordström (M) 
Björn Allerskog (M) 

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

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

Ersättare Sverigedemokraterna 
Vakant 

F 
F 
F 

N 

F 
F 

N 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 



HÅBO 
KOMMUN 

__ KommunfuUmäktige . 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

· § l Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 2 Beslut om nytt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbam, 
blandade platser 

§ 3 Förslag till kommunövergripande vision- Vårt Håbo 2030 

§ 4 Beslut om avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

§ 5 Beslut om taxa för uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

§ 6 Medborgarförslag om att förbättra möjligheten för kommunens barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta med 
buss 304 

§ 7 Motion om enskilda avlopp i kretslopp, motionär: Göran Eriksson (C) 

§ 8 Beviljade av entledigande samt fyllnadsval dels som ledamot och dels som 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

JUSTERARE 

Noteringar från allmänhetens frågestund med mera- kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-03-24 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

. Kommunfullmäktige 

KF§ 1 

. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

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

Sammanfattning 
Ordföranden meddelar att de i kallelsen till dagens sammanträde redovisade 
medborgarförslagen dels om plan för hantering av extremistiska grupper och 
dels om krav på skriftliga utvärderingar av kurser och utbildningar som 
politiker och tjänstemän delta i, utgår. Förslagsställaren har på eget initiativ 
återtagit de båda förslagen. 

Ordföranden föreslår att ärendelista kompletteras med ett medborgarförslag 
om kollektivtrafik och med en motion om avlopp i kretslopp samt ett 
valärende. 

Beslutsunderlag 

Skriftväxling mellan fullmäktiges ordförande och förslagsställaren 
gällande de två återtagna medborgarförslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att dels notera återtagandet av två 
medborgarförslag och dels godkänna ordförandens förslag om 
tillkommande ärenden till dagens sammanträde. 

2. Fullmäktige godkänner dels att kungörelse skett i behörig ordning dels 
dagordningen i övrigt. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1082 



HÅBO 
KOMMUN 

· ·Kommunfullmäktige 

KF§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

. KS 2014/37 

Beslut om nytt avtal om mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn, blandade platser 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 framgår bland mmat följande: 
Håbo kommun har idag avtal om mottagande av tre (3) platser för asylsök
ande barn!ungdomar och fyra (4) platser för barn!ungdomar som fått 
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT -platser. 

För placering av våra ensamkommande flyktingbarn har Håbo kommun 
idag ett avtal med Aleris, ett hem för vård eller boende i Gottröra i Noniälje 
kommun. 

Förändrad lagstiftningfl-ån och med l januari 2014 

Från och med l januari 2014 har Migrationsverket rätt att anvisa ensam
kommande barn till den kommun verket finner lämplig. En tvingande 
anvisning går inte att överklaga. 

För år 2014 anser Migrationsverket att Håbo kommun ska ha ett avtal om 
mottagande av sju (7) asylsökande barn/ungdomar. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens uppfattning är att Håbo kommun bör teckna ett avtal 
om mottagande av sju asylsökande barn/ungdomar i enlighet med det 
nyckeltal som Migrationsverket slagit fast. Fördelen med att hålla sig till 
detta tal är att man då kan utgå ifrån att kommunen inte kommer att få några 
tvingande anvisningar. Det är en stor fördel vad gäller möjligheterna att 
planera verksamheten både vad gäller socialtjänstens arbete och barnenl
ungdomarnas skolgång. Den praktiska fördelen med att även ha ett avtal om 
PUT -plats är att ersättning ges, även om platsen inte är belagd. 

För att Håbo kommun ska kunna möta ett utökat mottagande behöver 
socialförvaltningen planera för: 

• förutsättningar att öppna ett eget HVB-hem i kommunal regi vid 
Biskops-Arnö folkhögskola. Där det finns möjlighet att ta emot fyra 
asylsökande och samtidigt ha fyra boende på PUT -platser. 

• att när avtalet med Aleris löper 2015-12-15 planera för ny upphandling, 
om kommunen väljer att fortsätta med att använda privata alternativ för· 
mottagandet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1085 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

~ Kommunfullmäktige 

Datum 

2014-03-24 

KS2014/37 

att förvaltningen vid behov tilldelas lägenheter så att ungdomar som fått 
PUT-plats kan flytta ut från HVB-hemmen till träningsboende och slutligen 
till egen bostad. Träningsboendet kan mycket väl delas med en eller ett par 
andra flyktingungdomar. 

JUSTERARE 

Ärendet finns mer utförligt beskrivet i (socialförvaltningens) 
tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10. 

Socialnämndens beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om mottagande av sju (7) asylsökande ensamkommande 
barn/ungdomar för år 2014 och tills vidare. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 
att teckna avtal om åtta (8) PUT -platser för ensamkommande barn/ung
domar som beviljats permanent uppehållstillstånd för år 2014 och tills
vidare. 

3. Socialnämnden beslutar att bifoga beslut§ 9 med tillhörande tjänste
skrivelse för kännedom till kommunstyrelsen, avseende uppdrag om att 
utreda förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på 
Biskops-Amö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-10, nr SN 2014.55 

Förslag till nytt avtal/överenskommelse om blandade platser 

För kännedom- Beslut§ 9, 2014-01-28 med tillhörande tjänsteskrivelse 

- Meddelande från Länsstyrelsen i Uppsala län, nr SN 2012.2607 

- Nuvarande avtal, tecknat år 2011, Dnr SN 2010/5-2011.3355 

Socialnämndens beslut 2014-01-28, § 8 

Tjänsteskrivelse 2014-02-10. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 28 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 36 

Skriftligt yrkande från Owe Fröjd (Båp ), redovisat i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-24 .. 

Noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län meddelat att det tidigare preliminära 
fördelningstalet för Håbo kommun, sänkts från 7 till 6 innebärande att 
för år 2014 ska Håbo kommun ha ett avtal om mottagande av sex ( 6) 
asylsökande barn/ungdomar. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1085 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2014-03-24 

-KS2014/37 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen 
för ytterligare beredning av hur bostadsfrågan ska lösas, graden av statlig 
. kostnadstäckning samt det totala antalet flyktingar. 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 
Följande instiiJ:nmer i Bromanders (S) yrkande och därmed i styrelsens 
förslag till beslut: Håkan Welin (FP), Christian Nordberg (MP), Fred 
Rydberg (KD), Carina Lund (M), Cecilia Liden (M), Göran Eriksson (C) 
och Leif Lindqvist (V). 

Omröstning 
Efter avslutad debatt föreslår ordföranden att fullmäktige först prövar 
yrkandet om återremiss. Därefter prövas eventuellt kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Fullmäktige godkänner ordförandens förslag. 

Ordföranden prövar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras enligt 
Owe Fröjds (Båp) yrkande. Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter prövar ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 
att fullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om mottagande av sex (6) 
asylsökande ensamkommande barn/ungdomar för år 2014 och tills 
vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att teckna avtal om åtta (8) PUT-platser för 
ensamkommande barn/ungdomar som beviljats permanent 
uppehållstillstånd för år 2014 och tills vidare. 

3. Fullmäktige noterar socialnämndens beslut§ 9, med tillhörande tjänste
skrivelse för kännedom om uppdrag tillnämnden att utreda 
förutsättningar till att driva ett kommunalt HVB-boende på Biskops
Amö för ensamkommande flyktingbarn. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1085 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2014-03-24 

KS2014/22 

Beslut om kommunövergripande vision -Vårt Håbo 2030 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2012-09-24 projektplanen för arbetet med att ta 
fram en ny kommunövergripande vision. Samtidigt tillsatte fullmäktige en 
fullmäktigeberedning som fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny vision. 

Fullmäktigeberedningen har nu fårdigställt sitt arbete och överlämnar sitt 
förslag till fullmäktige för antagande. 

Ärendeprocessen för fullmäktigeberedningar skiljer sig delvis från den 
traditionella kommunala ärendehanteringsprocessen. Detta eftersom 
kommunallagens 5 kap, § 27, säger att om ett ärende bara beretts utav en 
fullmäktigeberedning så ska den nämnd vars verksamhetsområde berörs av 
ärendet alltid ges tillfälle att yttra sig. Detta är något som alltid måste vägas 
och beaktas i Håbo kommuns framtida arbete med fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelsens för.valtning föreslår därför att kommunstyrelsens 
beslutar att remittera beredningens förslag till nedanstående nämnder för 
yttrande: 

• skolnämnden 

• Miljö- och tekniknämnden 

• Tillståndsnämnden 

• Socialnämnden 

Nämnderna ska i sitt yttrande beakta och kommentera hur visionen påverkar 
nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska inte avlämna synpunkter på 
visionens generella utformning eller design. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 21 april. 

Beslutsunderlag 
- Vårt Håbo 2030 (KS 2014/22 nr 2014.221) 

Tjänsteskrivelse 2014-01-28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 27 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 35 

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, 2014-03-24, 
redovisade skriftliga yrkanden dels från Göran Eriksson (C) och dels 
från Christian Nordberg (MP) .. 

Utskottets föreslår att förslaget remitteras till samtliga nämnder för 
synpunkter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1089 



HÅBO 
KOMMUN 

··-:-:::: ... Kommunfullmäktige 

KF-§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

.. KS20t4/22 

Kommunstyrelsens hantering av ärendet: 

Styrelsen noterar att representanter från samtliga partier och samtliga 
nämnds-förvaltningar, deltagit i framtagandet av visionsförslaget. Förslaget 
har varit på remiss till olika instanser. 

Styrelsen tillstyrker förslaget och beslutar att överlämna detta till 
kommunfullmäktige, för beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (MP), Göran Eriksson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christian Nordberg (MP) och Göran Eriksson (C) redovisar var sitt 
tilläggsyrkande till styrelsens förslag till beslut.. Göran Eriksson (C) 
instämmer i Nordbergs (MP) tilläggsyrkande. Håkan Welin (FP) instämmer 
dels i Nordbergs (MP) och dels i Erikssons (C) respektive tilläggsyrkande. 

Efter att ha tagit del av de båda skriftliga yrkandena meddelar ordföranden 
att yrkandet dels fi:ån Norberg (MP) och dels från Eriksson (C) inte rör det 
nu behandlade ärendet och att yrkandena därför inte kommer att tas upp till 
behandling. 

Därefter konstaterar ordföranden att endast kommunstyrelsens förslag till 
beslut föreligger och efter fullmäktiges prövning av detta konstateras att 
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktigs beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta kommunövergripande vision - Vårt Håbo 
2030, att gälla tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder (kopia av beslutet kompletterat med uppgift om var 
Visionen återfinns på intranätet) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

,;(ollf -o '1- LL l ~ 
Nr 2014.1089 
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Kommunfullmäktige 

KF§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

KS2Q:14L27~ 

Beslut om avgifter för kopia mm av allmänna handlingar 

Sammanfattning 
Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en 
kommun eller en myndighet. Om en person däremot önskar en kopia på 
allmän handling har en kommun rätt att ta ut en avgift (2 kap. 
tryckfrihetsförordningen). Denna avgift ska vara fastställd av 
kommunfullmäktige, till exempel genom en kopieringstaxa. I 
kommunallagen och tryckfrihetsförordningen framgår de lagar och regler 
som kommunen har att följa gällande allmänna handlingar. 

De föreslagna avgiftema för kopia med mera av allmän handling grundar sig 
på de avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). 
A v giftsförordningen reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter men 
förordningen kan även tillämpas på kommuner. Kollllnunemas rätt att ta ut 
avgifter i detta sammanhang är således inte författningsreglerad. 

Vid avgiftemas utformning är kommunen bunden av att avgifterna inte 
överstiger självkostnaden. I utformandet av avgiftema måste kommunen 
även ta hänsyn tilllikställighetsprincipen för att undvika att vissa 
kommuninvånare gynnas på bekostnad av andra. 

Ovanstående hållpunkter i utformandet av avgifter gör att det finns visst 
utrymme för bedömning av vilka avgifter kommunen kan besluta om. 
Förslaget till avgifter för kopia med mera av allmänna handlingar grundar 
sig på avgiftsförordningen eftersom detta är en bra utgångspunkt enligt både 
Ekonomistymingsverket och SKL. För de delar i förslaget som inte finns 
reglerade i avgiftsförordningen har utgångspunkten varit, förutom Håbo 
kommuns självkostnader och likställighetsprincipen, möjligheten att ta del 
av allmänna handlingar och den kostnad som det innebär att ta betalt från 
mottagama av handlingama. Rekommendationema från 
Ekonomistyrningsverket är att undvika att ta ut små avgifter för sådant som 
inte innebär någon större arbetstid för kommunen eftersom det också kostar 
kommunen att utforma betalningen för mottagaren. Utöver denna 
rekommendation har hänsyn tagits till att inte försvåra möjligheten att ta del 
av kommunens allmänna handlingar. Därav föreslår kommunstyrelsens 
kansli bland annat att ingen avgift ska tas ut för de handlingar som redan 
finns lagrade i digital form, eller som kan utlämnas i digital form utan en 
betydande arbetsinsats (förutsatt att bestämmelser om sekretess och 
personuppgiftslagen följ s). 

Föreslås att Håbo kollllnun inte tar ut någon avgift när följande organ eller 
personer begär ut handlingar: andra kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, representanter för radio/TV /press, kommunala bolag och 
förbund, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Håbo Kommun. 
A v gift ska heller inte tas ut för expediering av beslut till berörda. Ä ven 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1091 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

Kommunfullmäktige. 

-KF§4 KS2014/27 

kopiering av samhällsinfmmation eller kopiering av kommunens blanketter, 
kvittenser och handlingar som kommunen begärt in föreslås vara avgiftsfritt. 

I arbetet med att ta fram ett förslag till avgifter och bestämmelser har en 
jämförelse genomförts mellan liknande taxor och avgifter i andra 
kommuner. Syftet med denna jämförelse var att finna en rimlig utformning 
av bestämmelserna för Håbo kommun. Många kommuner utfår från 
avgiftsförordningen men det finns stora variationer av kostnadernas nivåer 
och hur specificerade kostnaderna är, till exempel vad gäller kopia av en 
handling i färg och/eller fonnatet AO. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår att betalning sker via faktura eller 
postförskott. Föreslås även att kontantbetalning kan ske i undantagsfall (då 
mottagaren av handlingen önskar vara anonym). 

Beslutsunderlag 
Förslag till avgifter för kopia mm av allmänna handlingar, hid 2014.192 

Tjänsteskrivning 2014-02-10 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 39. 

JUSTERARE 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige antar föreslagna avgifter för kopia med mera av allmänna 
handlingar, KS hid 2014.192. Avgifterna börjar gälla den 5 maj 2014 och 
gäller tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder (kopia av beslut samt uppgift var taxan är publicerad på 
intranätet) 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

~KF§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

KS 2014/8 

Beslut om taxa för uthyrning av kommunhusets möteslokaler 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige beslutade 20 l 0-06-14, § 57 att justera kommunens 
regelverk för föreningsbidrag och föreningshyror. I och med beslutet togs 
möjligheten till att hyra möteslokalerna i kommunhusets bottenplan bort. 

En förfrågan från handikapp- och pensionärsroreningama i kommunen har 
kommit in om att återinföra möjligheten på kvällar och helger då det är brist 
på lokaler som är tillfredställande ur tillgänglighetssynpunkt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-03, § 6, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda möjligheterna till att hyra ut 
möteslokalerna i kommunhusets bottenvåning till föreningar på kvällar och 
helger. 

Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att genom att vidta en rad 
direkta och långsiktiga säkerhetsåtgärder, och under förutsättning att 
uthyrningen sker utifrån ett tydligt regelverk, så är uthyrning av lokalerna 
möjlig mellan kl. 17.00-21.30 måndag-fredag. 

För att denna förändring ska kunna genomföras så måste fulhnäktige besluta 
att återinföra möjligheten för ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer att hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
Skoklosterrummet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tirntaxan för 
uthyrning bestäms till 50 kr per timme. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att de kostnader som uthyrningen 
föranleder, till exempel i form av direkta säkerhetsåtgärder och ökad 
administration, hanteras inom budgeterad ram. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att de mer omfattande 
långsiktiga säkerhetsåtgärderna som uthyrningen av lokalerna föranleder 
hanteras som del av investeringsbudgeten 2015. 

Förvaltningen förslår även att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 
förvaltningen att genomföra en total översyn av både organisation och 
samtliga gällande regelverk avseende uthyrning av kommunala lokaler och 
fastigheter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-03, § 6 

Tjänsteskrivelse 2014-02-1 O 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-02-18, § 30 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-03-03, § 38. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1092 



HÅBO 
KOMMUN 

JSOI'TJI}lUnfullmäktige 
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Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

KS 2014/8 

Sven-OlofDväring (S) yrkar att uthyrningen ska gälla generellt för 
föreningslivet och därmed inte vara begränsad till vissa delar av detta. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att dels föreligger 
kommunstyrelsens förslag till beslut innebärande att uthyrningen ska 
begränsas till ideella föreningar samt pensionärs- och 
handikapporganisationer samt Dvärings (S) yrkande innebärande att 
uthyrningen ska gälla generellt för föreningar. 

Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och finner att 
fullmäktige beslutar enligt Dvärings (S) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta följande förändring i taxan för uthym.ing 
av lokaler: föreningar får hyra Övergransalen, Kalmarrummet och 
skoklosterrummet i kommunhuset för 50 kr per timme. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Kulturchef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

KS 2014/60 

Medborgarförslag om att förbättra möjligheten för kommunens 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig 
till habiliteringen i Bålsta med buss 304 

Sammanfattning 
För att förbättra möjligheten för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning att ta sig till habiliteringen i Bålsta med buss 304 
föreslås dels en justering av linjens sträckning samt dels en justering av 
linjens turtäthet. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2014-03-16 

- Tjänsteskrivelse 2014-03-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

I. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

KS 2014/63 

Motion om enskilda avlopp i kretslopp, motionär: Göran 
Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att en kretsloppspolicy antas för nya eller ändrade 
enskilda avloppsanläggningar i likhet med den avloppspolicy som 
Södertälje kommun antagit. Vidare föreslås att en motsvarande policy antas 
för nya bostadsområden som ligger utanför idag befintliga V A -områden. 
Slutligen föreslås att VA-verket ges i uppdrag att projektera en 
hygieniseringsanläggning i samråd med Håbo LRF. 

Beslutsunderlag 

Motion från Göran Eriksson (C) 
- Tjänsteskrivelse 2014-03-24. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Datum 

2014-03-24 

Kommunfullmäktige 

KF§~ KS 2012/10 

Beviljade av entledigande samt fyllnadsval dels som ledamot 
och dels som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanfattning 
Michael Rubbestad (SD), ledamot och Anna Jelici (SD), ersättare, båda 
kommunfullmäktiges valberedning, avsäger sig skriftligt respektive 
uppdrag. 

Av skrivelserna framgår att Robbert Kohlström (SD) föreslås till ny 
ordinarie ledamot och att Kristian Leinonen (SD) föreslås som ny ersättare i 
beredningen. 

Beslutsunderlag 

- skrivelser daterade 2014-03-18. 

JUSTERARE 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Michael Rubbestad (SD), ledamot och 
Anna Jelici.(SD), ersättare, båda kommunfullmäktiges valberedning, 
begärt entledigande från respektive uppdrag. 

2. Fullmäktige utser, för reseterande del av mandatperioden, Robert 
Kolliström (SD) till ny ordinarie ledamot och Kristian Leinonen (SD) till 
ny ersättare i kommunfulhnäktiges valberedning. 

Beslutsexpediering 
Matrikel/W al da 
Löne- Karin Petersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-03-24 

----------------------- --------------- KS2010/113 

Noteringar från allmänhetens frågestund med mera -
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-24 

Sammanfattning 
Fråga ställs om utvecklingen av frågan om att etablera en färjeförbindelse 
mellan Skokloster och Knivsta kommun. 

Kommunstyrelsens ordförande, Agneta Hägglund (S) kommenterar 
frågeställningen och nämner bland annat att representanter från kommunens 
plan- och utvecklingsavdelning nyligen diskuterade ärendet med 
representanter för Trafikverket Hägglund avser att i samband med 
fullmäktiges kommande sammanträde, 2014-04-28, kommentera frågan 
utförligare. 

Då inga fler frågor föreligger, avslutar ordföranden frågestunden. 

Kulturmiljöprogrammet "Håbo mälarbygd att förvalta" presenteras. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S) inleder med att betona 
vikten av att ha tillgång till historien, något som bidrar till trygghet och 
hemkänsla. Hägglund nämner Hans Söder och hans insats för kulturlivet i 
kommunen samt tackar medlemmarna i kultur- och hembygdsföreningarna 
för deras insatser inom kommunens kulturliv. 

Författaren Anna Vikstand redovisar och kommenterar programmet, som 
föreligger i bokform. Programmet är framtaget av Upplandsmuseet på 
uppdrag av Håbo kommun. Programmet är tänkt att fungera som ett 
kunskapsunderlag vid kommande förändringar i de upptagna 
kulturmiljöerna både för kommunen- samband med detaljplaneläggning 
och bygglovsärenden - och för de boende som vill modernisera, renovera 
eller återställa ett hus i mer ursprungligt skick. Det kan även användas som 
en historiebok för den som vill veta mer om sin hembygd. 

Förslagsställaren till medborgarförslag om att förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att ta sig 
till habiliteringen i Bålsta med buss, redovisar förslaget. 
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