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Kommunfullmäktige 

Tjänstgöri ngs-/ närvarolista 

Ordinari e ledamöter l Närvaro! Tjä nstgörande ersä ttare 

Carina Lund (M) l N l l 
l l 
l l Catherine Öhrqvist (M) l N l i l 

UlfWinberg (M) l N l l 
l l 

l 
Liselotte Grahn Elg (M) l N l l 

Rasmus Krafteli d (M) l N l Carl-Johan Torstenson (M) N l 

Nils-Ake Mårheden (M) 
l 

N 
Anna Wiberg (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Tommy Rosenqvist (M) N 
Göran Eriksson (C) N 
LeifZetterberg (C) l N ! l 
Sara Ahlström (C) l N 

l 
l l l 
l 

Håkan Welin (FP) l N l 
l 
l 

Anders Persson (FP) N l 
Christian Nordberg (MP) 

l 
N l 

l 
l 

Marie Nordberg (MP) l N l 
l 

Fred Rydberg (KD) l N l 
l l Agneta Hägglund (S) l N l 

l 
l 
l 

Werner Schubert (S) l N l 
Gunilla Gustavsson (S) l N l 

l 
l Lars-Göran Bromander (S) l N l 

l l l 

Helene Cranser (S) l N ! l 

Fredrik Anderstedt (S) l N l l 
l l Nina Manninen (S) N 

l 
l 
l 

Johan Tolinsson (S) l N l 
l 

Akasya Randhav 
l 

N 
Sven Erkert (S) l N i l 

l 

Eva Staake (S) i N i l 

Sven-Olov Dväring (S) l N i l 
l 

Hlllevi Anderstedt (S) l N l l 

l l 

Marcus Carson (S) l N ' ' 
fuger Wallin (S) l N l 
LeifLindqvist (V) N l 

l i l 

Michael Rubbestad (SD) l N l l l 

Bengt Björkman (SD) l N l 

' l 
l l 

Kristian Leinonen (SD) l N l l l l 

Linnea Bjuhr (SD) 
l 

N l l 
l 

l l 

Robert Kohlström (SD) l N l 

l l Owe Fröjd (Båp) N l l 
Peter Björkman (Båp) l F i Sjunne Green (Båp) i 
Total antalledamöter och tjänstgörande: 41 

Ej tj änstgörand e ersättare Nä rva ro 

Ersättare Moderate rna 

l~ Bo Johnson (M) 
Cecilia Liden (M) 

l 

Roger von Walden (M) l N 
B j örn Fredriksson (M) I N 
Bertil Brifors (M) JN 

l 

l 
Ersättare Ce nterpart iet l 

l 
l 

Lisbcth Bolin (C) IN 
l 

Per Ander (C) I F 

l Ersättare Fo lkpartiet Li be ra le rna 
IN Gun illa Alm (FP) 
l 

IngvarNilfjord (FP) I F 
l 
l 
l 
l 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna l 
l 
l 

Mikaela Wängelin(MP) IN 
Ulrica Wall in (MP) IF 

l 
l 

Ersättare Kristd e mokra te rn a l 
l 
l 

Helen Embretseu (KD) JN 
Jean-Pascal Medefiord (KO) I F 

Totalt antal nä rv)IFonde icke tjänstgörande ersätta re : 17 
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Ej tjänstgörand e e rsätta re 

Ersä ttare Arbetarepa rtiet Socialdemokraterna 
Kurt Hedman (S) 
Anna-Eva Hörnström (S) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Armeli (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hati ett e Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig KaUiomäki (S) 

Ersättare Sve riged emokrate rn a 
Phjo Thonfors (SD) 
Linnea Hellbtlrg (SD) 
Maria Andersson (SD) 

Ersättare Bålstapartiet 
F arid Chihaut (Båp) 
Sjunne Green (Båp), tjänstgör 

Ersättare Vän s te rpartiet 
Laila Svcrndal (V) 
Osman Yilmaz (\{) 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-10 

§ 69 Godkännande dels av att klmgörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 70 Delårsbokslut 2014 

§ 71 Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen for byggnation av 
konstsnöanläggning på Granåsen 

§ 72 Redovisning av berett medborgarfårslag om forvärv av fastigheter inom Dyarne 
industriområde, Bålsta tätort 

§ 73 Redovisning av beredd motion - Enskilda avlopp i hetslopp, motionär Göran 
Eriksson (C) 

§ 74 Val av ledamot till miljö- och tekniknämnden efter Sören Eriksson (C), som 
avsagts sig uppdraget 

Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-11-1 O 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-10 

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

Beslutsunderlag 
Kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar godkänna dels att kungörelse skett i behö1ig 
ordning dels utsänd dagordning får dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3353 
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KF§ 70 

Delårsbokslut 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-1 o 

KS 2014/129 

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

Delårsrapporten skall i1mehålla en redogörelse får verksamheten och resultat 
för perioden. Uppgifter skall också länmas får samma period föregående år. 

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

Driftredovisning - prognos helår 

Prognosen för årets resultat visar ett överskott på ca 10,2 mlu. I förhållande 
till det budgeterade resultat på cirka 19, l mkr är det en försämring med 
cirka 8,9 mlu. 

Två av nämnderna visar underskott och en visar överskott. skolnämnden 
redovisar en prognos på 5,6 mla i underskott. Underskottet består liksom 
tidigare, av tilläggsbelopp och övriga medel för barn i behov av särskilt stöd 
samt att verksamheterna har svårt med anpassning till budget i balans. Barn 
och utbildningsförvaltningens åtgärdsförslag får att nå budget i balans 
återfinns i den beslutade handlingsplanen för perioden 2013-2015. Inför 
nämndens sammanträde i juni presenterades en rad förslag på effektiviser
ingar för att minska förvaltningens totala kostnader. skolnämnden antog 
inte dessa förslag utan gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med mer 
långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans 2015. 

Socialnämnden visar ett underskott på 6,6 mlcr. Underskottet består till stor 
del av högre kostnader för institutionsvård för både vuxna och barn. Miljö
och telmiknämnden prognostiseraratt nå ett nollresultat 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2014-08-15 från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), visar att intäkterna väntas bli 0,8 mkr högre 
än budgeterat. 

Räntenivån får långfristiga skulder är fortfarande låg 2014 och ett överskott 
om ca 4,2 mlcr redovisas 

Investeringar 

Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till92,2 mh, inkl. orobudgeteringar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3355 
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KS 2014/129 

ingår från år 2013 for pågående investeringsprojekt Förbrukning av 
investe1ingsmedel per 31 augusti uppgår ti1162,8 (62,3) mkr. Under året 
köptes stationshuset från Håbohus AB som ett led i exploateringen av Bålsta 
centrum, varfor ett motsvarande underskott, l ,3 mkr, kommer att redovisas i 
bokslut 2013. 

Nämndernaprognostiserar att ca 100,9 mkr kommer att förbrukas under år 
2014. Miljö- och teknilmämnden redovisar ett underskott om 9,3 mla 
huvuddelen av underskottet kommer att foras över till år 2015 då projekten 
berälmas avslutas, investeringsmedlen är avsatta år 2015 for dessa projekt. 

Exploateringsverksamhet 

Utöver kommunens investe1ingsredovisning har 7,3 mkr investerats i olika 
exploateringsprojekt Prognosen får helår visar en forbrukning om 19,7 mla. 
Resultat i fonn av forsäljning av mark och inkomster per exploaterings
projekt kommer att redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Utifrån de tre kommunövergripande målen har nämnderna tagit fram egna 
mål for sina verksamheter. Av nämndernas 25 mål har 19 bedömts kormua 
att uppfyllas under året, vilket är 76 procent. Ett av målen har resultat inte 
kunnat bedömas i delårsbokslutet 

Budgetjusteringar 2014 på grund av organisatoriska förändringar 
mellan milj ö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade att tiilståndsnämnden och dess fårvaltning 
bygg- och miljö startade upp en ny organisation från l januari 2014. 
Budgeten for den nya organisationen överfOrdes från miljö och 
tekniknämnden till tillståndsnänmden. I delårsbokslut konstaterades det att 
överfoling till tillståndsnänmden var 150 tlu lägre än de faktiska 
kostnadema. Miljö och telmiknämnden fareslår att budgetarna for år 2014 
mellan nämnderna justeras med 150 tla. 

Medlen ur kommunstyrelsens förfogande 

Kommunstyrelsen beslutade att överföra 160 th i driftbudget for 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från kommunstyrelsens budget 
till förfogande till miljö- och telmiknämnden. Kommunfullmäktige fareslås 
godkäm1a denna ramjuste1ing mellan miljö- och teknilmämnden och 
kommunstyrelsen. 

Under året har det uppstått en kundforlust i ett äldre ärende från 2012, däT 
ett nytt beslut har fattats som medfoti nedsatt storlek på sanktionsav gift. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3355 
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KS 2014/129 

Intäkterna for den högre sanktionsavgiften ingår i kommunens bokslut for år 
2012. Eftersom kundfårlusten uppstått år 2014 så salenas medlen på 
tillståndsnämnden att finansiera denna nedsättning. Finansieringen fareslås 
ske från kommunstyrelsens efordelade medel om 596 tkr genom en 
budgetöverfoling mellan kommunstyrelsen och tillståndsnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Delårsbokslut per 31 augusti med helårspro gnos, år 2014. 
-Arbetsutskottets beslut 2014-10-07, § 106 
- Revisionsrapport 
-Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-10-20, § 129. 

styrelsen tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommlm:fullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund (S) yrkar med instämmande från Cmina Lund (M) bifall 
till kommunstyrelsens forslag till beslut. 

Omröstning 
Ordforanden konstaterar därefter att endast ett forslag till beslut foreligger. 
Förslaget ställs under proposition och ordföranden fmner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommlmstyrelsens forslag. 

Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Fullmäktige godkänner delårsbokslutet per 31 augusti 2014 med 
helårspro gnos. 

2. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att åtgärda/minimera redovisade 
underskott i prognosen för helår- 2014. 

3. Fullmäktige godkänner att överföra 160 tkr i driftbudget for 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset, från 
kommunstyrelsens budget till fo1fogande till miljö- och 
tekniknämnden. 

4. Fullmäktige godkänner att överföra 596 tlcr i dtiftbudget for att 
täcka kundforlust, från kommunstyrelsens budget till förfogande 
till tillståndsnämnden. 

5. Fullmäktige beslutar att överfora 150 tlcr i driftbudget från miljö
och telmiknämnden till tillståndsnämnden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3355 
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JUSTERARE 

KF§ 71 KS 2014/128 

Ansökan från Bålsta skidklubb om kommunal borgen för 
byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen 

Sammanfattning 
Bålsta Skidklubb har kommit in med en ansökan om kommunalborgen på 
5.5 mkr. De vill bygga en ny konstsnöanläggning på Granåsen samt köpa en 
ny pistmaskin. Bålsta Skidldubb efterfrågar även ett återkommande årligt 
driftsbidrag på 200 tla med en årlig indexuppräkning på 2%, detta 
driftsbidrag skulle garantera kommunens medborgare avgiftsiii tillgång till 
anläggningen. 

Bålsta skidldubb vill säkerställa en skidspåranläggning for barn, ungdomar, 
funktionsnedsatta, motionärer, hundspann och elit. Gammal som ung. 

Föreningen har funnits i mer än 30 år. De senaste åren har ldubben haft en 
laaftig tillväxt och intresset får skidåkning har ökat. Längdskidåkning har 
idag blivit en follaörelse med Vasaloppet och skidlandslagets stora 
fi·amgångar som draglaaft. Tack vare den stora efterfrågan av skidspår och 
på grund av mildare vintrar har Bålsta Skidldubb under två år kört ett 
projekt kring konstsnö får längdskidåkning. Det i syfte att genom bredd 
skapa fårutsättningar får Upplands största ungdomsverksamhet. Det har 
vmit ett stort positivt gensvar från både kommuninnevånare och omgivande 
intressenter. 

En konstsnöanläggning ska ses som en anläggning precis som en sporthall, 
ishockeyhall, simhall, fotbollsplan eller liknande. Det är ingen tillfållig 
lösning som skapas om rätt fdrutsättningm· finns. Precis som i andra 
moderna anläggningar sprutas snön direkt i spåret och på så vis kan mycket 
tid och belastning på milj ö sparas. 

Med en konstsnöanläggning kan snö skapas, den packas och tål mycket 
milda temperaturer. Det gör stor skillnad i hur lång en säsong är och även på 
så vis tränings- och intäktsmöjligheter. 

En konstsnöanläggning på Granåsen har p1imärt två kategmier av ktmder; 
kommuninnevånare och tillresande fi·ån granmegioner. Försäljning ska ske 
av två "produkter"; medlemsavgifter och spårkmt. 

Förvaltningen fareslår att fåreningen lämnar anläggningen som säkerhet får 
kommunens borgensåtagande samt att anläggningen lmder hela 
borgensåtagandeperioden hålls fdrsäkrad. 

EXPEDIERAD SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

14 ftf/t 
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Yttrande från Kultur och Livsmiljö 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-10 

KS 2014/128 

• A v delningen samstämmer med bilden av att det i dag finns ett stort 
och ökande intresse får skidsport och att möjliggörandet att 
konstsnöanläggningen främjar den allmä1ma folkhälsan. Många barn 
och unga behöver alternativ till lagidrotter och spontanidrotten har 
en mycket viktig funktion att fylla. Längdskidor främjar motion över 
alla generationer. 

• Den begärda ölaring av driftbidrag som Bålsta SK önskar finns inte i 
2015 års budget. 

• Med erfarenhet från andra lilmande projekt bör komnumfullmäktige 
och Bålsta Skidklubb vara medvetna om att utfallet kan förändras 
med+/- 20 procent mot budget beroende på markfårhållande och 
ofömtsedda avgifter. 

Yttrande från Plan och utveclding 
• Skidspåret finns beläget på kommunens fastighet Yttergran 2:11 och 

ligger helt inom det kommunala natuneservatet Granåsen. 
Reservatet förvaltas av Upplandsstiftelsen. 

• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 
bör visas inom området. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godkännas av lemrummen efter samråd med komrutmen och 
Upplandsstiftelsen. 

• Ett skötselavtal fms redan mellan kormunnen och Bålsta skidklubb 
och gäller bland annat spårning av skidspår vid Granåsen. 

• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna 
regleras. Ett nytt kartmaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bålsta SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark. 

• Utöver det bör de fastighetsrättsliga fårhållandena utredas inom 
fastigheten. Delar av åtgärderna kan leonuna att kräva bygg
och/eller marklov och söks av Bålsta SK.. 

Yttrande från Kommunstyl·elsens förvaltning 
o Förvaltningens grundsyn är att Håbo kormnun endast i undantagsfall 

ska gå i borgen får föreningar. Förvaltningen bedömer att risken är 
överhängande för att kommunen i framtiden kommer att få infria 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3356 
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borgensåtagandet och ö vetta anläggnjngen. F ör att undvika detta ska 
förvaltningen vara kallad till samtliga styrelsemöten samt årsmötet. 
Alla protokoll från ovanstående möten ska också delges 
förvaltningen . 

• En fåmtsättning får att förvaltningen ska kunna fårorda ett 
borgensåtagande är att fåreningen tar ut en avgift av samtliga 
skidåkare. Andra alternativ är administrativt svårhanterliga och 
innebär ett allt får stort ekonomiskt risktagande. Förvaltningen anser 
mot bakgrund av detta att en rimlig nivå på ett driftsbidrag är högst 
150 tlcr får 2015. 

• Naturvårdsverket och SKL är noga med att påpeka att det inte är 
civilrättsligt prövat vad som händer om en skidåkare vägrar att betala 
får att åka i ett skidspår. 

• Föreningens styrelserepresentanter som deltagit i flera möten ger ett 
mycket seriöst intryck och fåreningen tycks vara väl medveten om 
det ansvar de tar på sig i samband med en investering av den här 
omfattningen. 

• Bålsta SK är tydliga med att de skulle fåredra om Håbo kommun 
helt eller delvis investerade i skidanläggningen samt hade 
driftsansvar. Kommunens tidigare erfarenheter av borgensåtaganden 
till föreningar avseende anläggningar har visat att ett sådant synsätt 
skapar en osäkerhet kring den långsiktiga ambitionen. Det ökar 
risken med ett borgensåtagande. 

• Affärsplanen från fåreningen som utgör beslutsunderlaget är 
trovärdig och fåreningen har kompletterat med de synpunkter som 
förvaltningen hade på tidigare affårsplan. 

Beslutsunderlag 

Bålsta skidklubbsaffärsplan får konstsnöanläggning 

Ekonomisk kalkyl framtagen av Bålsta SK 

Tjänsteslaivelse 2014-09-22 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-1 0-07, § l 07 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-10-20, § 130. 

styrelsen tillstyrker förvaltningens fårslag till beslut. 

JUSTERARE ~ 

r- icfl r~ 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-10 

KS 2014/128 

Håkan Welin (FP) yrkar, med instämmande från Agneta Hägglund (S) bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut tmder forutsättning att ptmkterna 
under rubriken "Yttrande från plan- och utveclding" uppfylls i enlighet med 
vad som där anförs. 

Bengt Björkman (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras for utredning av 
möjligheten till samarbete med Bro-Bålsta golfldubb om anläggande av 
skidspår. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att tre forslag till beslut 
forerligger: forslag om återremiss, kommunstyrelsens fårslag samt Welins 
(FP) och Hägghmds (S) yrkande. Ordforanden föreslår att yrkandet om 
åtenemiss prövas först. Därefter prövas eventuellt de två återstående 
forslagen mot varandra. Fullmäktige godkänner föreslagen ordning. 
Ordforanden prövar därefter om ärendet ska avgöras idag eller 
ätenemitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras 
idag. 
Sedan prövas de två återstående beslutsfårslagen mot varandra och 
ordforanden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Welins (FP) och 
Hägglunds (S) gemensamma yrkande .. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkätmer att kommunen tecknar borgen for Bålsta 
Skidldubb om 5,5 mkr med utfall under 2014/2015 forutsatt att fdljande 
punkter uppfylls: 

• Skidspåret fmns beläget på kommunens fastighet Yttergran 2:11 och 
ligger helt inom det kommunala naturreservatet Granåsen. 
Reservatet fårvaltas av Upplandsstiftelsen. 

• Det finns ett antal reservatbestämmelser som gör att särskild hänsyn 
bör visas inom mmådet. Samtliga åtgärder som planeras ska till 
exempel godlcännas av komrmmen efter samråd med kommunen och 
Upplandsstiftelsen. 

• Ett skötselavtal finns redan mellan kommunen och Bålsta slcidldubb 
och gäller bland annat spårning av sicidspär vid Granåsen. 
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• Det bör upprättas ett nytt avtal där användande, skötsel, underhåll, 
återställande av mark med hänsyn till reservatbestämmelserna 
regleras. Ett nytt kattmaterial bör även tas fram som bilaga till 
avtalet. Avtalet bör även tydliggöra Bålsta SK:s rätt att utkräva 
spåravgift på kommunens mark. 

• Utöver det bör de fastighetsrättsliga förhållandena utredas inom 
fastigheten. Delar av åtgärdema kan kormna att häva bygg
ochfeller marklov och söks av Bålsta SK. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att teclma erforderliga avtål 
med Bålsta Skidklubb angående säkerhet och hantering av kommunens 
borgensåtagande och hantering av intäkter samt drift och skötsel. 

3. Fullmäktige beslutar att utöka driftbudgeten för avdelningen för kultur 
och livsmiljö med 150 tla: för 2015. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Avdehlingen för kultur- och livsmiljö 
Bålsta Skidklubb 
Kanslichef 
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Redovisning av berett medborgarförslag om förvärv av 
fastigheter inom Dyarne industriområde, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inlcommit till kommunen 2014-04-28. 
Förslagsställaren föreslår att Håbo kommun, Håbo Marknads AB eller 
Håbohus AB fårvärvar ett antal fastigheter i Dyarne industriområde, Bålsta 
tätort. 
Syftet med fårvärvet är att säkra mark får framtida bostadsproduktion. 
OnU"ådet som i dagsläget nyttjas får industriverksamhet, bedöms av 
f'årslagsställaren vara ett attraktivt område får bostäder 

De fastigheter det gäller är följande: 
Kalmarvägen 3, Sjövägen 6 och 18, en obebyggd fastighet efter Sjövägen 
samt ytterligare fyra fastigheter. Totalt blir det en yta av ca 17 500 kvm. 

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett fårslaget och kommit fram till 
följande: 
Den byggnad som kommunen hyr idag är i mycket dåligt slciclc och kan inte 
användas får fortsatt verksamhet. Byggnadenmåste evenh1cllt rivas vilket 
medfår rivningskostnader. 
Marken på fastigheten är svårbyggd. En framtida exploatering av onu·ådet 
skulle därför medfåra stora byggkostnader får kommunen. 
Kommilllen äger idag redan mycket mark i Bålsta tätort och är i nuläget inte 
i behov av att fårvärva ytterligare mark. 
Kommunen har också ett stolt antal pågående projekt som är mer 
prioriterade och mer lämpliga får exploatering. 

Mot bakgrund av detta föreslår därför förvaltningen att medborgarförslaget 
ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag, 2014-04-28 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28, § 23. 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-10-07, § 111 

Kommunstyrelsens f'årslag till beslut 2014-10-20, § 134. 

styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunfu1hnäktiges behandling av ärendet: 

Noteras att f'årslagsställaren tillika fullmäktigeledamoten  
 är jävig och deltar inte i ärendets handläggning. 
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Ordfåranden noterar att endast styrelsens fårslag till beslut föreligger. 
Förslaget prövas och ordfåranden fmner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunkansliets yttrande 
och kommlmstyTelsens fårslag att avslå medborgarfårslaget. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 
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Redovisning av beredd motion ~ Enskilda avlopp i kretslopp, 
motionär Göran Eriksson (C) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-24, § 7, att överlämna inkommen 
motion till kommunstyrelsen får beredning. 

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

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljö- och telmiknämnden 
och tillståndsnämnden får yttranden. 

Förvaltningens beredning 
A v tillståndsnämndens yth·ande så framkommer att nämnden anser att 
nyckelfrågan i motionen är omhändertagandet av avfallet från enskilda 
avloppsanläggningar och i den frågan så svarar avfallsavdelningen i miljö
och teknikfårvaltningen för hela rådigheten. Bygg- och miljöforvaltningen 
är dock tveksam till spridning av av loppsslam på åkrar då slammet generellt 
innehåller höga metallhalter och andra miljögifter. 

A v miljö- och telmiknämndens yttrande framkommer att kommunen i 
dagsläget har ingått ett avtal med Relita AB som hämtar slam från de 
enskilda avloppen i Håbo kommun. Vidare har kommunen ett avtal med 
Käppalaforblmdet och Uppland-Bro kommun för att avleda avfallet via 
ledningsnät från Upplands-Bro till Käppalaverket Slammet rötas får 
biogasproduktion som sedan används som fordonbränsle får att d1iva SL:s 
bussar samt får uppvärmning av bostäder på Lidingö. Rötresten, som 
kvarstår efter biogasproduktionen, är celiifierat och användas som gödsel 
inomjord-och skogsbruk. Kretsloppet är därmed sluten. 

Nämnden konstaterar även att det är en ekonomisk fordel för kommunen att 
falisätta med den befintliga hanteringen slammet från enskilda avlopp. 

Nfuru1den anser att en projektering av en hygienisetingsanläggning i Håbo 
kormnun inte är nödvändigt i dagsläget eftersom kommunen har en säker 
hantering av slam från enskilda avlopp där nätingen tas till vara. I framtiden 
kan det här vara en bra lösning for nya enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunstyrelsens fårvaltning konstaterar utifrån nämndernas yttranden att 
Håbo kommun idag har en fungerande, kretsloppsanpassad och ekonomiskt 
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fårdelaktig hantering av avfall från enskilda avlopp. Mot bakgnmd av detta 
så föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och telmiknämndens beslut 2014-08-25, § 75 

- Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 50 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-10-07, § l 09 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-10-20, § 136. 

styrelsen föreslår att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Christian Nordberg (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
Fredrilc Anderstedt (S) yrkar, med instämmande från Agneta Hägghmd (S), 
att motionen ska avslås. 
Göran Eriksson (C) yrkar att motionen bifalls. 

Omrösb.ungsordning 
Efter debatten noterar ordfåranden att fårutom redovisade yrkanden 
föreligger även styrelsens avslagsfcirslag. Ordfåranden föreslår därefter att 
fullmäktige fcirst utser ett motfårslag till styrelens fcirslag. Därefter prövas 
detta mot styrelsens fårslag till beslut. Fullmäktige godkänner ordningen. 

Nordbergs (MP) yrkande om "besvamd" ställs därefter mot Erilcssons (C) 
bifallsyrkande och ordfåranden fitmer att fullmäktige utser Erilcssons (C) 
bifallsyrkande som motförslag till kommunstyrelsens fårslag om avslag. 

Slutligen prövas styrelsens avslagsfårslag mot Erikssons (C) bifallsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnänmden 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD 
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Entledigande och val av ledamot i miljö- och tekniknämnden 
efter Sören Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I skrivelse 2014-10-22 avsäger sig Sören Eriksson (C) uppdraget som 
ledamot i miljö- och tekniknämnden. Eriksson är avflyttad från Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 

- Slaivelse från Sören Eriksson (C) 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Valberedningens ordfårande redovisar beredningens nominering: Göran 
Eriksson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Sören Eriksson (C) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i milj ö- och tekniknämnd en. 

2. Fullmäktige utser Göran Eriksson (C) tillledamot i miljö- och 
tekniknämnden får petioden fram till och med 2014-12-31, efter Sören 
Eriksson (C). 

Beslutsexpediering 
Sören Etiksson 
Miljö- och teknilmämnden 
Mattik el 
Löne- K Csaszar 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2014.3361 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-10 

Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-1 O 

Sammanfattning 
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-09, redovisades 
ett antal frågor med anledning av ffiforandet av sophämtning med 
utsortering av matavfalL Frågorna ställdes utifrån situationen inom 
Västerängen, Bålsta tätort. Miljö- och telmikforvaltningen har redovisat ett 
~kriftligt svar till frågeställaren. Vid dagens frågestund kommenterar 
fi·ågeställaren forvaltningens svar ... 

Miljö- och teknilmämndens ordfårande Christian Nordberg (MP) 
kommenterar frågeställarens synpunkter. Urspmngliga frågor, 
förvaltningens svar samt dagens kommentarer föreligger i skriftlig form. 

Fråga ställs till kommunstyrelsens ordfårande Carina Lund (M) om hur den 
i samband med valrörelsen redovisade målsättningen om att fårbättra 
medborgarinflytandet i kommlmen ska genomfåras. Carina Lund (M) 
meddelar att den fårsta medborgardialogen genomfårs den 23 november 
2014- 11-23 i lcommunhuset. 

Då inga ytterligare frågor föreligger avslutar ordföranden frågestunden. 

JUSTERARE A" 
~~~~ T~ 
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