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2014-05-06, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 
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a~ Fred Rydberg (KD) 

Fredrik Anderstedt (S) 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings- l närvarolista 
Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersättare 

Agneta Hägglund (S) 
Pyry Nieroi (S) 
Eva Staake (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Eva Hellberg (S) 

l ~ 'Gwilli'"""''='(S) 

. N 

Solveig K.alliomäki (S) 
Chris Bremark (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Si.xten Nylin (S) 
Marcus Carson (S) 
Anna-Eva Hörnström (S) 
Werner Schubert (S) 
Inger Wallin (S) 
Kurt Hedman (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Birgitta Green (Båp) 
Christian Nordberg (MP) 
Sofie Bergengren (MP) 
Leif Lindqvist (V) 
Carina Lund (M) 
Lennart Carlsson (M) 
Anna Wiberg (M) 
UlfWinberg (M) 
Cecilia Liden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Katarina Niss (M) 
Christer Liden (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 
N 
F Sven-Olof Dväring (S) 
N 
N 
F Hariette Nordström (S) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F Sven Svanström (Båp) 
N 
F Marie Nordberg (MP) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F Ralph Abrahamsson (M) 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 

Total antalledamöter och tjänstgörande: 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S),tjänstgör 
Sven OlofDväring (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S), tjänstgör 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S) 
Johan To linsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp ), tjänstgör 
F arid Chibout (Båp) 

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) 
Jonas Sällström (V) 

F 

F 
F 
N 
N 

F 

F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

Omröstning § 

Ja l Nej l Avstå 
Omröstning§ 

Ja l Nej l Avstår 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Ralph Abrahamsson (M), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Ingemar Nordström (M) 
Björn Allskog (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Sven Niss (M) 

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

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

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 

Ja l Nej l Avstå 

F 
F 
F 
N 
F 
F 

N 
N 

F 
F 

N 
F 

Närvaro 

N - Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

lnmehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

§ 9 Godkännande dels av att kungörelsen skett i bebhörig ordning och dels av 
dagordningen 

§ l O Årsredovisning för år 2013 samt ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt från 2013 till2014 

§ 11 Beslut om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot Kommuninvest 
ekonomiska förening 

§ 12 Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo kommun, motionär: 
Göran Eriksson (C) 

§ 13 Entledigande från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och fyllnadsval 
efter Ulrika Wallin (MP) 

§ 14 Interpellation angående matkvalitet ställd av Fred Rydberg (KD 

§ 15 Interpellation om konsekvenser av utökad vistelsetid inom förskolan för barn 
vars föräldrar är föräldralediga/arbetslösa 

§ 16 Interpellation om skolnämndens underskott 

§ 17 Interpellation om månadsavgifternas utveckling inom bostadsrättsföreningen 
Dalängen!Väppeby 2 

§ 18 Interpellation om det om- och tillbyggda reningsverket, Bålsta tätort 

§ 19 Interpellation om arbetsmiljöplan för entreprenörer 

§ 20 Interpellation om kvaliten för en fungerande ledningscentral 

§ 21 Interpellation om att Gröna Dalenskolan blir F-9 skola 

§ 22 Motion om Dyarneområdet, Bålsta tätort, motionär Carina Lund (M) 

§ 23 Medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom Dyame industriområde, 
Bålsta tätort 

Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-04-28 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Datum 

2014-04-28 

Godkännande dels av att kungörelsen skett i behörig ordning 
och dels av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras dels med ett 
medborgarförslag om förvärv av fastigheter, en motion som rör 
Dyarneområdet samt ett antal interpellationer. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd och vid sammaträdet kompletterad ärendlista/dagordning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner dels att kungörelsen skett i behörig ordning och 
dels utsänd och kompletterad dagordning för dagens sammanträde. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1495 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2014/33 

Arsredovisning för år 2013 samt ombudgeteringar av pågående 
investeringsprojekt från 2013 till 2014 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar externredo visning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsredovisning för år 2013, samt förslag till 
ombudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2014. 

Årets resultat för hela kommunkoncernen är 48,2 mkr, vilket är 15,8 mkr 
bättre än året innan. A v koncernens resultat fick kommunen, exklusive 
bolagen, ett resultat på 43,4 mkr, vilket var cirka 33,1 mkr bättre än budget. 
Premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) återbetalades med 13,4 mkr. 
Exploatering och fastighetsförsäljning lämnade ett överskott om 1,5 mkr. 
Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott om 8, l mkr. 
Socialnämndens underskott var 8,8 mkr, skolnämndens 4,0 mkr och 
överfönnyndamämnden 200 tkr. Bildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
miljö och tekniknämnden lämnade ett överskott om 4,9 mkr. 
Taxefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om 1,5 mkr 
varav VA-verket 0,5 mkr och avfallsverket 1,0 mkr. 

När det gäller kommunens mål uppfyllde nämnderna 20 av totalt 23 mål, det 
vill säga cirka 8 7 procent av målen. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till ca 71,0 mkr mot budgeterade ca 78,8 mkr. Ett överskott 
redovisas mot budgeten på 7,8 mkr. Överskottet beror på att ett flertal 
investeringsprojektet är pågående och beräknas avslutas år 2014. 
Överskottet om 7,8 mkr föreslås ombudgeteras till år 2014. 

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 35,6 mkr, utfallet blev ca 58,1 mkr. Ett underskott redovisas mot 
budgeten på ca 22,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2013 
Nämndsprotokoll 
Tjänsteskrivelse 2013-03-10. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, § 37 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-04-07, § 49 
Revisonsberättelse. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1496 
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KF§ 10 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2014/33 

Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till ombudgeteringar. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Kommunfullmäktiges vice ordförande redovisar förslag till komplerande 
beslutssatser till kommunstyrelens förslag till beslut. 

Ordförande för kommunfullmäktiges revisorer Lars Sundling (M) redovisar 
revisonsberättelsen övergripande. A v redovisningen framgår bland annat att 
revisorren tillstyrker dels ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning och dels att 
årsredovisningen godkänns. 

Ekonomichef Vipul Vithlani redovisar översiktligt årsredovisningen. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S) med instämmande från 
Carina Lund (M) yrkar bifall till redovisade förslag till beslut. 

Lennart Carlsson (M) och Björn Hedö (M) redovisar inlägg om 
gymnasieskolans utveckling respektive skolans måluppfyllelse samt 
instämmer i Hägglunds (S) och Lunds (M) yrkande. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens förslag 
till beslut föreligger tillsammans med redovisade kompletterade 
beslutssatser. Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1496 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 10 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2014/33 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns årsredovisning för år 
2013. 

2. Fullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen och övriga 
nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

3. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att godkänna 2013 års 
årsredovisning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

4. Fullmäktige beslutar, för Håbo kommuns del, att bevilja ledamöterna i 
förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

5. Fullmäktige godkänner ombudgetering på 7 820 tkr av pågående 
investeringar till år 2014, enligt följande: 

Kommunstyrelsen 962 tkr 
Bildningsnämnden 22 tkr 
Miljö- och tekniknämnden 6 836 tkr. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Revisonen 
Samtliga nämnder 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1496 
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KF§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2014/50 

Beslut om fortsatt solidariskt borgensansvar gentemot 
Kommuninvest ekonomiska förening 

Sammanfattning 
Kommuninvest har översänt en skrivelse om att Håbo kommuns 
borgensförbindelse inom kort kommer att löpa ut. Kommunfullmäktige 
måste fatta ett nytt beslut om att godkänna Håbo kommuns borgens
förbindelse. 

Håbo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ.) 
("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska ra bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 
januari 2005. 

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks. Giltighetstiden för Håbo kommuns borgensåtagande kommer 
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör 
ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den vikt borgens
förbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 
vikt att Håbo kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 
fattar ett beslut i kommunfullmäktige. När detta har skett kommer 
borgensåtagandet att förlängas ytterligare en tioårsperiod. 

Beslutsunderlag 

skrivelsen för Kommuninvest daterat 2013-12-19 
Tjänsteskrivelse 2014-02-25. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03.:.18, § 40 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-04-07 §52. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut innebärande att 
förvaltningens förslag ska bifallas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1508 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 11 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2014/50 

l. Fullmäktige beslutar att Håbo kmmnun bekräftar ingången 
borgensförbindelse av den 12 januari 2005 ("Borgensförbindelsen"), 
vari Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom får 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder får ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i fårhållande till Kmmnuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Fulhnäktige utser kmmnunalrådet Agneta Hägglund och 
ekonomichefen Vipul Vithlani att får kmmnunens räkning 
underteclma alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Expediering 
Ekonomichef 
Förvaltningsrätten i Uppsala- får intyg om beslutets lagakraftvimlande 
Kommuninvest i Sverige AB 

EXPEDIERf\D SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Jot4..-os-- (3 IQJ:' 
Nr 2014.1508 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2013/113 

Redovisning av beredd motion om miljöstrategi för Håbo 
kommun, motionär: Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås följande, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 
om att Håbo kommun år 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen: 

Miljöstrategiarbetet slutförs av en beredningsgrupp under 
kommunfullmäktige med representanter från t ex Omställningsgruppen i 
Håbo, Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer i kommunen. 

En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt från förslagen i 
miljöstrategin. T.ex. bör aktiviteter genomföras för att informera 
fastighetsägarna om möjligheter och vinster med installation av solrangare 
och solceller. En "solkarta" liknande Stockholms solkarta som finns hos 
www.eneriradgivarna.se bör tas fram av GIS avdelningen. 

Förslaget till energi- effektiviserings strategi aktualiseras, fastställs och 
implementeras i verksamheterna. 

Till strategierna skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i 
kommunens årsredovisning. 

i 
Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med 
milj ö frågor. 

I motionen nämns ett antal organisationer och städer i Centraleuropa som 
stödjer respektive verkar för fossilfrihet 

Fullmäktige beslöt 2013-09-23, § 77, att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. styrelsens beredning av ärendet bör 
föreligga senast under maj månad 2014. 

A v förvaltningens yttrande 2014-02-18 framgår bland annat följande: 

Uppdraget att ta fram en miljöstrategi för Håbo kommun har varit aktuellt 
sedan 2010 och är fortsatt pågående, enligt beslut av KS 2014-02-03, § 7, 
där beslut om ärenden som överförts från miljö- och tekniknämnden till 
kommunstyrelsen behandlats. För närvarande arbetar tjänstemän på plan
och utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning med att 
fårdigställa ett förslag till miljöstrategi för politisk behandling. 
Målsättningen är att strategin ska antas innan årets slut. 

I det tidigare arbetet med strategin så har både politiker och föreningsliv 
deltagit, och inkommit med synpunkter angående bland annat utformning 
och innehåll. Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det inte finns 
ett behov av att tillsätta en beredningsgrupp för att slutföra miljöstrategin. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1509 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 12 

Datum 

2014-04-28 

KS 2013/113 

Vidare yrkar motionen även att en kommunikationsplan för strategin ska tas 
fram. Kommunstyrelsens förvaltning anser att en bra kommunikationsplan 
är naturlig del i implementering av alla typer av styrdokument Dock kan 
arbetet med en kommunikationsplan påhöljas först när miljöstrategin är 
antagen. 

Motionen yrkar även att Håbo kommun ska aktualisera, fastställa och 
implementera förslaget till energieffektiviseringsstrategi i kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25, § 194, att remittera 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi till samtliga nämnder och 
kommunala bolag samt fastställa remisstiden till mars 2014. Efter 
remisstidens utgång ska energieffektiviseringsstrategin återigen behandlas 
av kommunstyrelsen. Först efter ett antagande kan implementeringen av den 
hanteras. 

I motionen yrkas också att mätbara mål kopplas till strategierna, samt att 
dessa följs upp och redovisas i kommunens årsredovisning. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att framtagandet och utvärderandet av 
potentiella mål inbegrips i arbetet med framtagandet av strategierna. Det är 
således någonting som fastställs politikiskt i samband med antagandet. 

slutligen yrkar motionen att Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta 
kommun kring arbetet med miljöfrågor. Kommunstyrelsens förvaltning 
anser att möjligheter till eventuellt samarbete med andra kommuner kan 
undersökas först då strategierna är antagna. Ett sådant framtida samarbete 
bör dock inte begränsas till endast Knivsta kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående så förslår kommunstyrelsens förvaltning att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-18, hid.nr 2014.551 

Fullmäktiges beslut 2013-09-19, § 77 

Motion om miljöstrategi för Håbo kommun 2013-09-19 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-18, §50 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-04-07, § 61. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut innebärande att motionen 
ska avslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) med instämmande från Christian Nordberg (MP) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1509 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2013/113 

Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att två förslag till beslut 
föreligger, nämligen dels kommunstyrelsens förslag om avslag och dels 
Erikssons (C) och Nordbergs (MP) yrkande om bifall till motionens förslag. 

Ordföranden föreslår att de båda forslagen prövas mot varandra. 
Fullmäktige godkänner detta. Efter propositionsförfarande av de båda 
förslagen finner ordföranden att fullmäktige beslutar avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisningen till förvaltnings yttrande, att 
avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och teknikförvaltningen- för kännedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l Gtö 

Nr 2014.1509 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-28 

KS 2012/10 

Entledigande från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden 
och fyllnadsval efter Ulrika Wallin (MP) 

Sammanfattning 
UlrikaWallin (MP) avsäger sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. 

Valberedningens nominering: Sofie Bergengre3n (MP). 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Ulrika Wallin (MP) 
- Tjänsteskrivelse 2014-04-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Ulrika Wallin (MP) begärt entledigande 
som ledamot i bildningsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar utse Sofie Bergengren (MP) till ny ledamot i 
bildningsnämnden, för resterande del av innevarande mandatperiod, 
efter Ulrika Wallin (MP). 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 
Ulrika Wallin 
Sofie Bergengren 
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Interpellation angående matkvalitet ställd av Fred Rydberg (KD) 

Mot bakgrund att fullmäktige 2012-06-11, § 74, behandlade en motion om 
mat- och miljöprofil för skolmat, redovisas en interpellation med ett antal 
frågor. Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Agneta 
Hägglund (S). 

Frågorna i interpellationen samt Hägglunds (M) svar på dessa redovisas i sin 
helhet nedan. 

Fråga: "En erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, 
alternativt upphandla detta"- Har det genomförts? 

Svar: Det har av konkurrensmässiga och ekonomiska själ varit svårt att 
rekrytera en kock med den kravprofilen. Sk:ulle en tjänst utannonseras ligger 
fokus i kravprofilen på hållbar matlagning ur ekonomiskt, ekologiskt och 
miljöperspektiv. 

Fråga: "Minst 3 0% av råvaruinköpen skall vara ekologiska"- Varför har vi 
inte kommit längre än till 19% i senaste årsredovisningen? 

Svar: Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka. 2013 var utfallet 
19%, totalt för Kostavdelningen. I november 2013 böljade ett nytt avtal, för 
livsmedelsinköp, att gälla. I det avtalet har kommunen upphandlat fler 
ekologiska alternativ än tidigare. Inom förskoloma har man under första 
kvartalet 2014 uppnått 35% ekologiska livsmedel och inom skolan var 
motsvarande siffra 22%. 

Fråga: "All mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra 
skolor"- Har detta skett, om inte varför i sådana fall? 

Svar: Kommunens målsättning är att, så långt det möjligt, utifrån resurser 
och förutsättningar i köken laga mat från grunden i våra tillagningskök 
Exempelvis alla grytor, såser, soppor, potatismos, gratänger och fårslådor 
lagas från grunden. Vad gäller exempelvis korv, pannkakor och panerad fisk 
är det, av utrustningsskäl, i dags läget inte möjligt att tillaga detta från 
grunden normala verksamhetsdagar. 

Fråga: "Att det fors en dialog med elever och personal om meny och 
näringsriktighet"- Pågår denna dialog på något ställe? 

Svar: Under HT 13 inleddes ett pilotprojekt på en av skoloma med 
användande av verktyget SkolmatSverige. Detta verktyg medverkar till att 
skapa en gemensam plattform kring måltiden och involverar såväl 
kökspersonal som elever och personal på skolan. Verktyget syftar till att 
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järnfOra sådana saker som näringsriktighet och kvalite på måltiderna inom 
medverkande skolor. Under 2014 kommer verktyget att implementeras på 
samtliga grundskolor. 

Under VT -14 genomfördes även en aktivitet på samtliga grundskolor samt 
gymnasieskolan där alla elever gavs möjlighet att komma med förslag på 
maträtter inför höstens menyplanering. 

Fråga: "Att detta pågår under en period och sedan utvärderas enligt 
motionens tre aspekter"- Om något försök gjorts har det utvärderats enligt 
motionens tre aspekter? 

Svar: I SkolmatSverige ingår en elevenkät Via denna enkät kommer 
kommunen att utvärdera och upprätta en handlingsplan för att kvalitet på 
maten. Vidare arbetar kommunen med att ytterligare utveckla användandet 
av kostdatasystemet, för bl. a. kvalitetssäkrande receptur och 
näringsberäkning. Kommunen fortsätter även att arbeta med olika metoder 
för att minska svinnet och genomför kontinuerligt svinnmätningar på flera 
skolor. Vidare arbetar kommunen enligt S.M.A.R.T- modellen och 
säsongsanpassade menyer. 

Kommunen har för avsikt att från HT 14, förutom salladsbuffe och den 
ordinarie menyn, servera en alternativ vegetarisk rätt samt soppa dagligen. 
På flera skolor har man också böljat baka eget bröd, som serveras 
exempelvis vid soppdagar. 

Fråga: "Att kommunen är aktiv att minska transporter av mat både utanför 
och innanför vår kommun"- Har kommunen varit aktiv när det gäller att 
minska mattransporterna? 

Svar: Kommunen har inte prioriterat frågan om minskning av transporter i 
de senaste kost- och livsmedelsupphandlingama. 

Fråga: Har kostchefen delgivits innehållet i denna motion? 

Svar: Ja. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Fred Rydberg (KD) 

- Tjänsteskrivelse/svar från Agneta Hägglund (S), 2014-04-24. 
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l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

2. Fullmäktige noterar det skriftliga svaret från kommunstyrelsens 
ordförande. 
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Interpellation om konsekvenser av utökad vistelsetid inom 
förskolan för barn vars föräldrar är föråldralediga/arbetslösa 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Björn Hedö (M) ställd till ordförande i 
kommunstyrelsen föreligger: 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013 togs beslut 
om att utöka vistelsetiden för barn till föräldralediga/arbetslösa. De tidigare 
15 timmarna utökades ti1125 timmar per vecka från den l januari 2014. 
Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: skolnämnden hade 
tidigare avslagit motionen på grund av att det saknades pengar i budget. 
skärtorsdagen den 17 april 2014 var det 65 barn med 15 timmars vistelsetid 
och 79 barn med 25 timmars vistelsetid på våra förskolor. Har du följt upp 
hur detta beslut har påverkat förskolornas ekonomi och personaltäthet? 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Björn Hedö (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktiges beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kanslichef 
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Interpellation om skolnämnderas ekonomiska underskott 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Björn Hedö (M) ställd till ordförande i 
skolnämnden föreligger: 
På skolnämndens sammanträde den 7 april2014 fick vi en ekonomisk 
redovisning per enhet, per 31 december 2013. Den visade underskottet på 
kommunens egna skolor. Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag 
dig: Hur kommer 4u att agera för att kompensera friskoloma så att de blir 
behandlade på likvärdiga villkor? 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Björn Hedö (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Beslutsexpediering 
skolnämndens ordförande 
Kanslichef 
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Interpellation om månadsavgifternas utveckling inom 
bostadsrättsföreningen DalängenNäppeby 2 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Carina Lund (M) ställd till ordförande i 
kommunstyrelsen föreligger: 

Bostadsrättsföreningen Dalängen gjorde ett påpekande att avgifterna var 
väldigt höga. Kommunen beslutade då att gå i borgen för hela lånet och på 
det sättet kunna göra en räntebesparing som skulle komma hyresgästerna till 
del. Efter räntejustering sjönk räntan med 800 OOOkr/år. 

En1igt uppgift har dock avgifterna till de boende ökat med 1500 kr /mån. 

De 800 000 kr fördelat på 18 boende borde ge en sänkning på 3 700kr/ mån. 
Nu har i stället avgiften höjts med totalt 5200:-

Vad är det som blivit så mycket dyrare? 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Carina Lund (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen rar ställas. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation ekonomi för det om- och tillbyggda reningsverket, 
Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Carina Lund (M) ställd till miljö- och 
tekniknämndens ordforande foreligger: 

Kommunen upphandlade ett reningsverk som skulle vara funktionsdugligt 
och fårdigställt under forsta kvartalet 2013. 
Upphandlingen gjordes i 3 delar 
Första delen: 71 020 OOOkr, kväveutbyggnad, takrenovering, 
personalbyggnad, 2011-11-17 
Andra delen: 13 018 010kr Maskinutrustning (viste man inte behovet), 
2011-12-06 
Tredje delen: 9 912 OOOkr El och automation (viste man inte att de behövde 
fungera) 2012-11-16 
I Bokslutet for 2012 hade en investering på 92 075 000 gjorts 
För 2013 var budgeterat 35 550 000 och i bokslutet kan vi läsa 58 105 000 
en övertrassering med 22 555 000 kronor. 
Hela detta projekt har fordyrats, fårlängts och orsakat hot om vite från Bu
domstolen med oerhört höga belopp. 
Hur ser kravspecifikationen ut gentemot Sweco som gjort att vi fått stå 
kostnader som rätteligen borde ligga på projektansvarig? 
Hur ser åtgärdsplanen ut får att denna typ av felaktiga upphandlingar inte 
kommer att göras igen? 
Vad var ursprungligt budgeterat och vad blev det slutgiltiga beloppet for 
detta projekt? 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Carina Lund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämndens ordforande 
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Interpellation om policy för arbetsmiljöplaner 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Björn Hedö (M) ställd till kommunstyrelsens 

· ordrorande föreligger: 

Enligt Arbetsmiljöverket är alla entreprenörer skyldiga att lämna en 
arbetsmiljöplan och riskbedömning vid en entreprenad om beställaren så 
fordrar. 
Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: 
Har kommunen någon policy angående detta? Jag frågar detta med 
anledning av ombyggnaden av Västerängsskolan samt de planerade 
ombyggnaderna/nybyggnationer av kommunens skolor/förskolor. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
- Interpellation från Björn Hedö (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kanslichef 
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Interpellation om ekonomi och kvalitet för en fungerande 
ledningscentral 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Carina Lund (M) ställd till miljö- och 
tekniknämndens ordförande föreligger: 

På sidan 80 i årsredovisningen står det att projektet är avslutat. Var 
redovisar man kostnaderna inklusive det erhållna bidraget från MSB? Och 
vilka installationer var man tvungna att bygga om för att erhålla detta 
bidrag? Det som omnämns fastlägger ej kvaliten för en fungerande 
ledningscentral som skall fungera vid en katastrof eller krissituation. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Carina Lund (M) 

Interpellationssvar från milj ö- och tekniknämndens ordförande Christan 
Nordberg redovisas vid sammanträdet och bifogas som bilaga till denna 
paragraf. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Vid dagens sammanträde redovisar miljö- och tekniknämndens ordförande 
Christian Nordberg (MP) svar på interpellationens frågeställningar.· 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

2. Fullmäktige noterar interpellationssvaret från Christian Nordberg (MP). 
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Svar till Carina lund 

Installationer 

Ny reservkraftscentral installeras titl kommunhuset Projektet pågick under 2010-
2012 och slutredovisades under 2013. Kommunen har sedan tidigare beslutat att 
genomföra åtgärder i kommunhuset för att förstärka kommunens 
krisledningsförmåga, så att det skapas-förutsättningar för en effektiv och säker 
krisledning. Detta projekt har skett i samarbete med Räddningstjänsten Enköping
Håbo. 

Vidtagna åtgärder är bland annat installation av reservkraftsanläggning utanför 
kommunhuset, uppdatering av audio- och videoutrustning i konferensblocket samt 
ombyggnation och uppdatering av släck- och larmutrustning i servarrum och nodrum. 
Kommunen har hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansökt 
om bidrag på 50 procent av kostnaden för ombyggnationen. Bidraget betalades ut 
efter avslutat-projekt och kommunen har i december månad 2012 fått en 
delutbetalnin·g på detta och återstående pengar har utbetalats till kommunen under 
första kvartalet 2013. 

Var redovisade man kostnader & bidrag från MSB? 

Projektet redovisades som ett investeringsprojekt över åren, allting redovisas i 
sammanställningen om investeringar på sid 80, där går det att läsa att kommunen 
har fått in bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap på 31 O tkr. 

Med andra ord är detta den slutliga regleringen för projektet Reservkraftprojekt 
krisberedskap i kommunhuset 

Utgifterna har.·redovisats i årsredovisningen för 2012 på sid 79 i den övergripande 
sammanställningen kring investeringar. Samt på sid 79 i årsredovisningen för 2011, i 
den övergriparide sammanställningen. 

Den detaljerade redovisningen per projekt och per år redovisas bara till Miljö- och 
tekniknämnden i samband med bokslutet. 

Kvaliten? 

Innan projektet avslutades och bidragen betalades ut har myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap godkänt samtliga testprotokoll avseende 
reservkraftsverk, brand- och släckutrustning. 

Reservkraftverket provkörs regelbundet enligt plan och det fungerar. De regelbundna 
testkörningarna genomförs av personal från Räddningstjänsten tillsammans med vår 
egen personal. Skulle problem uppstå ·så tillkallas servicepersonal som åtgärdar 
problemen. · 

AV-utrustningen i konferensblogget används dagligen och skulle problem uppstå där, 
så tillkallas IT -enheten och åtgärdar problemet omgående. 



.... - ··-------· -------------------------··- ···------------------------··- ·----------··----------··-----

Det som krävs för att provköra samtliga installationer är en skarp kris eller en 
omfattande övning. Ingen övning är in planerad just nu, enligt säkerhetssamord naren. 

Christian Nordberg 

Ordförande Miljö- och tekniknämnden (mp) 
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Interpellation om ekonomi med anledning av att Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola 

Sammanfattning 
Följande interpellation från Björn Hedö (M) ställd till skolnämndens 
ordförande föreligger: 
skolnämnden hade ett extra sammanträde den 21 januari med anledning av 
Läraskolans flytt till Mansängens lokaler samt att Gröna Dalen blir en F-9 
skola. Då beslutades att Gröna Dalen till ht 2014 blir en F-9 skola. Med 
hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: Med anledning av att 
skolnämnden inte klarar av att hålla budget 2014 och att vi har ca 400 
tomma skolplatser. Anser du att det är god hushållning med kommunens 
pengar och resurser? 

Beslutsunderlag 

- Interpellation från Björn Hedö (M) 
- Tjänsteskrivelse 2014-04-28. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen f'ar ställas. 

Beslutsexpediering 
skolnämndens ordförande 
Kanslichef 
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Motion om detaljplan inom Dyarneområdet och säkrande av 
verksamheten inom Skeppet, Bålsta tätort, motionär Carina 
Lund(M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande: 

Skeppet är sålt. 2300 pensionärer och andra föreningar riskerar att bli utan 
lokaler att utöva sina verksamheter i. Hyresavtal finns som måste fullföljas 
men vad händer sedan? Med anledning av ovanstående yrkar vi på att: 

- Området genomlyses med nya detaljplaner för en utveckling i tiden. 

- kommunen undersöker möjligheten att köpa in (expropriera) fastighet 
"Skeppet" 

- Plan för hur vi skall ta hand om befintliga verksamheter i närtid och på 
lång sikt. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Carina Lund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionen f'ar ställas och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen/kanslichef 
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Medborgarförslag om förvärv av fastigheter inom Dyarne 
industriområde, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Förslagställaren föreslår att kommunen alternativt Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB förvärvar ett antal fastigheter inom Dyameområdet, Bålsta 
tätort. Syftet med ett sådant förvärv ska, enligt förslagställaren, vara att 
säkra mark för kommande bostadsproduktion. Området bedöms av 
förslagställaren, som ett för bostäder attraktivt område som nu nyttjas för 
industriverksamhet. Fastigheterna är enligt uppgift till salu och belägna 
enligt följande: 

Kalmarvägen 3, Sjövägen 6, 18, obebyggd fastighet efter Sjövägen samt 
ytterligare fyra fastigheter, tillsammans med en yta på ca 17 500 kvm. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-04-28 

- Kompletterande uppgifter från förslagsställaren om fastigheternas 
belägenhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning tm 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-28 

Sammanfattning 
Under allmänhetens frågestund noteras följande: 

En namninsamling med förslag om ordnandet av en gång- och cykelväg 
mellan skokloster samhälle och slottsområdet (''Skokloster Arena") 
överlämnas till fullmäktiges ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S) redovisar en 
kompletterande kommentar till frågan om diskuterad få.Ijeförbindelse mellan 
skokloster och Knivsta kommun. Frågan ställdes i samband med 
frågestunden 2014-03-23. Hägglund (S) redovisar att de inledande 
bedömningar som ska göras berör bland annat möjligt resandeunderlag, 
vissa markfrågor ekonomi med mera. En träff är planerad till 2014-05-13 för 
avstämning av vissa frågeställningar med företrädare för Knivsta kommun. 

Ett medborgarförslag med förslag om förvärv av ett antal fastigheter inom 
Dyameområdet, Bålsta tätort, redovisas och kommenteras av 
förslagsställaren. 
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