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Kommunfu llmäktige 

Tjänstgörings-/ närvarolista 

Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersättare 
Carina Lund (M) l N l 

l 

Catherine Öhrqvist (M) 
l 

N l 

l 
UlfWinberg (M) 

l 
N 

Liselotte Grahn Elg (M) N 
l 

Rasmus Kraftelid (M) N l 
l 
l 

Carl-J o han Torstenson (M) N l 

l l 
Nils-Åke Mårheden (M) 

l l N l 

! 
l 

Anna Wiberg (M) N l 
l 

Björn Hedö (M) 
l 

N l 

l l 
Tommy Rosenqvist (M) N l 

l 
l l 

Göran Eriksson (C) N l 
l l 

l l 
Leif Zetterberg (C) N 

! l 
l Sara Ahlström (C) N 

l 
Håkan Welin (FP) l N l 

i Gunilla Alm (FP) Anders Persson (FP) l F 
l l Christian Nordberg (MP) N ' l l 

Matie Nordberg (MP) ' N l 
l ' l l 

Fred Rydberg (KD) N l l l l 

Agneta Hägglund (S) N l Werner Schubert (S) N ' ' Gunilla Gustavsson (S) N ' l 
Lars-Göran Bromander (S) N 

l Sixten Nylin (S), §§ 106-121 
Helene eranser (S) N 
Fredrik Anderstedt (S) §§ 75-105 N 

' Nina Manninen (S) N l 
' Johan Tolinsson (S) N l 

Akasya Randhav N l 

l Sven Erkert (S) N l 
l 

l i Eva Staake (S) l N 
Sven-Olov Dvärlng (S) l N ' l 

' 
Hillevi Anderstedt (S) F j Kurt Hedman (S) 
Marcus Carson (S) ' F 1 Anna-Eva Hörnström (S) 

l 
Inger Wallin (S) l N 

l Leif Lindqvist (V) N 

l Michael Rubbestact (SD) N 
Bengt Björkman (SD) N l 

l Kristian Leinonen (SD) ' N l Linnea Bjuhr (SD) F l Piljo Thornfors (SD) l 
Robert Kohlström (SD) ' F Linnea Hellberg (SD) 

! Owe Fröjd (Båp) N ' 
l l 
l i F arid Chibout (Båp) Peter Björkman (Båp) F 

Total anta l ledamöter och tjänstgörande 41 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Moderaterna ' ' l 
Bo Johnson (M), tjänstgör del av § !N 
Cecilia Liden {M) i N 
Roger von Walden (M) I N 
Björn Fredriksson (M) j N 
Bertil Brifors (M) !N 

' i 
Ersättare Centerpartiet ' ' ' Lisbeth Bolin (C) !N 

i F Per Ander (C) 

l 
Ersättare Folkpartiet Liberalerna l 

l 

Gunilla Alm (FP), tjänstgör l 
I N 

IngvarNitfjord (FP) 

IN 
Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Mikaela Wängelin(MP) 
Ulrica Wallin (MP) IN 
Ersättare Kristdemokraterna 

l 

Helen Embretsen (KD) IN 
Jean-Pascal Medeliord (KD) I F 
Totalt antal närvarande lclm tjänstgörande ersättare: 17 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Kurt Hedman (S), tjänstgör 
Anna-Eva Hörnström (S), tj änstgör 
Sixten N yl in {S), tjänstgör 
Maria Anneli (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliomäki (S) 

Ersättare Sverigedemokraterna 
Pi tjo Thonfors (SD),ljäustgör 
Linnea Hellberg (SD), tjänstgör 
Maria Andersson (SD) 

Ersältare Bålstapartiet 
Fadd Chibout (Båp), tj änstgör 
Sjunne Green (Båp) 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) 
Osman Yilmaz (V) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2014-12-15 

2014-12-19 
Datumför 
anslags nedtagande efter 2015-01-12 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-15 

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

§ 76 Beslut om arvodesregler i Håbo kommun får mandatperioden 2014-2018 

§ 77 Val av ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden/utbildningsnämnden får mandatperioden 2015-2018 

§ 78 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden får 
mandatperioden 2014-12-16-2018-12-31 

§ 79 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden mandatperioden 2014-12-16-
2018-12-31 

§ 80 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönärm1den får mandatperioden 
2015-2018 

§ 81 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden får mandatperioden 2015-2018 

§ 82 Val tillledamöter och ersättare i överfårmyndarnämnden för mandatperioden 
2015-2018 

§ 83 Val tillledamöter och ersättare i med Trosa kommun gemensam lönenärm1d får 
mandatperioden 2015-2018 

§ 84 Val av styrelse får Håbohus AB får tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till 
dess att motsvarande bolagstämma hålls 2019 

§ 85 Val av styrelse i Håbo Marknads AB får tiden från ordinarie bolagstämma 2015 
till dess att ordinade bolagstämma hålls 2019 

§ 86 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbo Marimads AB får tiden från 
ordinade bolagstämma 2015 till dess att motsvarande stämma hålls 2019 

§ 87 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbohus AB får tiden från ordinarie 
bolagstämma 2015 till dess att motsvarande stämma hålls 2019 

§ 88 Val av ombud och ersättare till bolagstämmor får Håbohus AB får 
mandatperioden 2015-2018 

§ 89 V al av ombud och ersättare till bolagstärmnor får Håbo Marimads AB under 
mandatpe1ioden 2015-2018 

§ 90 Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen får kommunalfårbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo får mandatperioden 2015-2018 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 91 Val av revisorer i kommunfårbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo för 
mandatperioden 2015-2018 

§ 92 Val av revisor i socialsamfonden får mandatpelioden 2015-2018 

§ 93 Val av revisor i skolsamfonden får mandatpelioden 2015-2018 

§ 94 Val av begravningsombud får perioden 2015-01-01-2018-12-31 

§ 95 Val av godemän enligt fastighetsbildningslagen får mandatperioden 2015-2018 

§ 96 Val av ledamöter och ersättare till regionfullmäktige får Regionfårbundet 
Uppsala län får mandatperioden 2015-2018 

§ 97 Val av ledamot och ersättare i styrelsen får Samordningsfårbundet Uppsala län 
får mandatperioden 2015-2018 

§ 98 Val av rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet får mandatperioden 2015-
2018 

§ 99 Val av stämombud och ersättare till Mälardalsrådet får mandatperioden 2015-
2018 

§ 100 Val av nämndemän i Uppsala tingsrätt får mandatperioden 2015-2018 

§ l O l Val av ledamot och ersättare i styrelsen får E. ON Mälarkraft VäTme AB får 
tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande stämma hålls 
2019 

§ l 02 V al av stämmaombud och ersättare till Mälarens Vattenvårdsförbund får 
mandatperioden 2015-2018 

§ 103 Val av ledamot och ersättare i styrelsen får Nordens folkhögskola Biskops
Arnö får mandatpelioden 2015-2018 

§ l 04 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund får mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 

§ 105 Val av oppositionsråd får perioden 2015-01-01-2018-12-31 

§ l 06 Val av gruppledare i kommunfullmäktige under perioden 
2015-01-01-2018-12-31 

§ 107 Förslag till budget och mål2015, plan 2016-2017 

§ 108 Bestämmelser om omställningsstöd och pension får fårtroendevalda (OPF-KL) 

§ l 09 Beslut om reglemente får kommunalt partistöd i Håbo kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

§ 11 O Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 

§ 111 Övertagande av BRF Väppeby l fastighetsbeteckning 6:4 och Väppeby 2 
fastighetsbeteclrning 7:222 från Riksbyggen och Byggnads samt forslag om 
försäljning av fastighetema till Håbohus AB · 

§ 112 Tilläggsavtal till exploateringsavtal Frösundavik Del l . 

§ 113 A vta.l om fastighetsreglering Håbo Ene by l :40 m.fl, Bålsta centrum 

§ 114 Beslut om bostadsforsö1jningsprogram 

§ 115 Beslut om taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena 

§ 116 Beslut om timtaxa for prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område, att gälla från 2015-01-0 l 

§ 117 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

§ 118 Ordning får inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna - mandatperioden 
2015-2018 

§ 119 Beslut om datt1m och Idoekslag under 2015 for kommunfullmäktiges 
sammanträden 

§ 120 Förslag till beslut om annanseting av fullmäktiges kungörelser inför 
sammanträden for perioden 2015-01-0 1-2015-12-31 

§ 121 Avslutning 

Noteringar från dagens sammanträde 

//). 
-~ ~-1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

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

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 
Kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar godkänna dels att kungörelse skett i behörig 
ordning dels utsänd dagordning for dagens sammanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3677 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/136 

Beslut om arvodesregler i Håbo kommun för mandatperioden 
2014-2018 

Sammanfattning 
Ett fOrslag om arvodesregler får mandatperioden 2014-2018 har arbetats 
fram av en politisk arbetsgmpp. 

Förslaget innebär vissa justeringar av ersättningsnivåerna i kommunen. De i 
övrigt största fårändringarna utifrån det tidigare arvodesreglementet är: 

• Imättandet av ett oppositionsråd. 

• Imättandet av arvoderade gruppledare i kommunfullmäktige till 
de partier som inte besätter posten som kommunstyrelsens 
ordfårande eller oppositionsrådsposten. 

• Förlorad arbetsinkomst ersätts med styrlct faktisk förlust istället 
får med ett schablonbelopp. 

Oppositionsrådsposten är ett uppdrag som väljs av fullmäktige. Förslaget är 
att oppositionsrådet ska vara ledamot i kommunstyrelsen. 

Eftersom detta fårslag innebär påtagliga fårändringar i Håbo kommuns 
politiska organisation så föreslås att fårslaget utvärderas i sin helhet under 
våren 2016. 

Beslutsunderlag 
Arvodesregler i Håbo kommun får mandatpe1ioden 2014-2018. Hidnr 
2014.2934 

Tjänsteslaivelse 2014-11-20 

Arbetsutskottets notering 2014-11-11, § 120 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 152. 

Föreligger kommunstyrelsens fårslag till beslut omfattande tio beslutssatser. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Fullmäktiges ordfårande och vice ordfårande föreslås att kommunstyrelsens 
tio delfårslag behandlas var får sig som enskilda beslut. Fullmäktige 
godkänner beslutsordningen. 

Inför behandling av delfårslag m.1 om årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordfårande anmäler Carina Lund (M) jäv och deltar inte i delbeslutets 
handläggning. Bo Jonsson (M) tjänstgör. Efter omröstning flnner 
ordfåranden att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens delförslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3694 
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Inför behandling av delforslag m. 2 om årsarvodet for kommunfullmäktiges 
ordforande amnäler UlfWinberg (M) jäv och deltar inte i delbeslutets 
handläggning. Bo Jonsson (M) tjänstgör. Efter omröstning finner 
fullmäktiges vice ordfårande, som får tillfålligt leder sammanträdet, att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens delfårslag. 

Infår behandling av delfårslag m. 3 om årsarvodet får komml).nfullmäktiges 
l :e och 2:e vice ordfårande anmäler Owe Fröjd (Båp) och Gunilla Gustavs
son (S) jäv och deltar inte i delbeslutets handläggning. Sixten Nylin (S) 
tjänstgör. Efter omröstning finner fullmäktiges ordfårande att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens delfårslag. 

I samband med behandling av delforslag m. 4 om att imätta ett oppositions
råd yrkar Michael Rubbestad (SD) i forsta hand att delfårslaget ska 
återremitteras får fastställande av en arbetsbeskrivning och genomforande 
av en behovsanalys. I andra hand yrkar Rubbestad (SD) att delfårslaget 
avslås. Owe Fröjd (Båp) instämmer i Rubbestads (SD) yrkande. 

Göran Eriksson (C), Lars-Göran Bromander (S), Gunilla Gustavsson (S) och 
Carina Lund (M) yrkar bifall till imättande av oppositionsråd. 

Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att ett yrkande om åteiTemiss 
föreligger. Efter propositionsforfarande finner ordfåranden att fullmäktige 
beslutar avslå detta innebärande att delforslaget ska avgöras idag. Därefter 
prövar ordfåranden styrelsens fårslag till beslut mot Rubbestads (SD) 
avslagsyrkande och fi1Uler att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Emot delbeslutet reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman 
(SD), Kristian Leinonen (SD), Piljo Thornfors (SD), Linnea Hellberg (SD), 
Owe Fröjd (Båp) och Farid Chibout (Båp). 

Kommunstyrelsens delforslag m. 5 om årsarvode får oppositionsrådet fårs 
upp till behandling. Owe Fröjd (Båp) yrkar att ersättningen ska bestämmas 
till 50 % av årsarvodet får kommunstyrelsens ordfårande och att detta ska 
gälla fram till dess en arbetsbeskrivning for oppositionsrådet är fastställd1 
Ordfåranden noterar att två fårslag till beslut föreligger och föreslår att 
dessa prövas mot varandra. Fullmäktiges godkä1mer detta. Efter prövning av 
de båda forslagen fnmer ordfåranden att fullmäktige beslutar enligt 
kmmnunstyrelsens förslag. Emot beslutet reserverar sig Owe Fröjd (Båp) 
och Farid Chibout (Båp). 

Därefter tas styrelsens delforslag m . 6 och m 7 upp till behandling. Efter 
omröstning finner ordfåranden att fullmäktige beslutar i enlighet med 
komm1mstyrelsens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3694 
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I samband med behandlingen av kommunstyrelsens delförslag m. 8 yrkar 
Owe Fröjd (Båp) i första hand att förslaget ska återremitteras för kontroll av 
lagligheten enligt kommunallagen. I andra hand yrkar Owe Fröjd (Båp) att 
forslaget ska avslås. Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordforanden föreslår att fullmäktige forst prövar om 
ärendet ska avgöras idag eller åtenemitteras. Fullmäktige godkänner 
föreslagen hantering. Efter prövning av förslaget om återremiss finner 
ordföranden att fullmäktige avslår förslaget om åtenemiss . Fullmäktige 
godkänner därefter att kommunstyrelsens förslag prövas mot 
avslagsforslaget Efter prövning finner ordförande att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Emot beslutet reserverar sig Owe Frö j d (Båp) och F arid Chi bo ut (Båp ). 

Avslutningsvis prövar fullmäktige de styrelsens delforslag m 9 och nr l O 
och ordföranden fmner att fullmäktige beslutar enligt dessa: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunstyrelsens 
ordförande tilll200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB för 2015 
= 58 100 kr) att gälla från och med 2015-01-01. 

2. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges 
ordforande till 5 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordforande att 
gälla från och med 2015-01-01. 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges 
l :e vice samt 2:e vice ordförande till 2,5 %av årsarvodet för 
kommunstyrelsens ordförande att gälla fi·ån och med 2015-01-01. 

4. Fullmäktige beslutar att imätta ett oppositionsråd i Håbo kommun att 
gälla fi·ån och med 2015-01-01. 

5. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet for oppositionsrådet till 
75% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordforande att gälla från och 
med 2015-01-01. 

6. Fullmäktige beslutar att inrätta uppdmget som gt.uppledare i 
kommunfullmäktige från och med 2015-01-01. 

7. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för g:tuppledare i 
kommunfullmäktige till 8% av årsarvodet for kommunstyrelsens 
ordförande att gälla från och med 2015-01 -0 l . 

8. Fullmäktige beslutar i övrigt att anta arvodesregler får Håbo kommun 
får mandatpe1ioden 2014-2018 att gälla fi·ån och med 2015-01-01. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3694 
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9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera 
arvodesreglerna och återrapportera resultatet av utvärderingen till 
kommunfullmäktige senast 2016-06-31. 

l O. Fullmäktige uppdrar till kommmistyrelsen att redovisa forslag till 
arbetsbeskrivningar för kommunstyrelsens ordf6rande/kommuna1Tåd, 
oppositionsråd samt gruppledare i kommunfulhnäktige. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
Personalchef 
Löne- Karin Csaszar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3694 
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Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nomineling 2014-12-01, § 2 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordfårande samt vice 
ordfårande i barn- och utbildningsnänmden, mandatpe1ioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Lenna1t Carlsson (M) 

Anders Nilfjord (FP) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Helene Zeland Bo din (C) 

Michaela Wängelin (MP) 

Werner Schubert (S) 

Marcus Carson (S) 

Alcasya Randhav (S) 

Tommy Berglund (S) 

Linnea Bjuhr (SD) 

Owe Frö j d (Båp) 

Björn Hedö (M) 

Jean-Pascal Medefjord (KD) 

Johan Tolinsson (S) 

Nina Manninen (S) 

Cecilia Alma Rosrell (B å p) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

EXPEDIERAD 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3458 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av·ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för 
mandatperioden 2014-12-16- 2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens mtmtliga nominering, 2014-12-01, § 3. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i vård- och omsorgsnänmden, mandatperioden2014-12-16-
2018-12-31, enligt följande: 

Lisbeth Bolin (C) Ordförande 

Helen Embretsen (KD) ledamot 

Eva Staake (S) ledamot 

Per-Arne Öhman (M) ledamot 

Helene Cranser (S) ledamot 

Maria Anneli (S) ledamot 

Piljo Thonfors (SD) ledamot 

Ingvar Nil:fjord (FP) ersättare 

Ulrica Wallin (MP) ersättare 

Ingrid Andersson (S) ersättare 

Birgit Eriksson (V) ersättare 

Sjunne Green (Båp) ersättare 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3460 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-12-15 

Kommunfullmäktige 

KF§ 79 KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden mandatperioden 
2014-12-16-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 4. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare samt ordförande och 
vice ordförande, mandatperioden 2014-12-16- 2018-12-31 , enligt 
foljande: 

Liselotte Grahn Elg (M) Ordforande 

Per-OlofThorsbeck (S) 

Farid Chibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Btitt-Marie Dväring (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3457 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 5. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordfårande och vice 
ordfårande i bygg- och miljönämnden, mandatpelioden 
2015-01-01-2018-12-31 -enligt fåljande: 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Sven Erkert (S) 

Daniel Pettersson (C) 

Inger Wallin (S) 

Kristian Leinonen (SD) 

Berit Skiöld (FP) 

Stefan Wallin (MP) 

Kurt Hedman (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

EXPEDIERAD 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3678 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
Valberedningens nominering 2014-12-01, § 6 

- Valberedningens muntliga nominerjng 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse ledamöter, ersättare, ordfårande samt vice 
ordfårande i valnämnden, mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31, 
enligt fåljande: 

Beliii Btifors (M) 

Solveig Kalliomäki (S) 

Robert Kohlström (SD) 

Hålcan Jonsson (C) 

Jan Barrefors (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Gunilla Alm (FP) 

Billevi Anderstedt (S) 

Sixten Nylin (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Manikel 

~l 
EXPEDIERAD 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3679 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val till ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-01, § 8. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse ledamöter, ersättare, ordforande samt vice 
ordfårande i överfårmyndar-nämnden, mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 , enligt fåljande: 

Marie N ordberg (MP) 

Antonio Lopez (S) 

Roger von Walden (M) 

Bernt Salhberg (C) 

Solveig Lundqvist (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Manikel 

EXPEDIERAD 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3680 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val till ledamöter och ersättare i med Trosa kommun gemensam 
lönenämnd för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01 , § 8. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i med Trosa 
kommun gemensam lönenämnd, mandatperioden 2015-2018, enligt 
fåljande : 

Carina Lund (M) 

Agneta Hägglund (S) 

Beslutsexpediering 
Trosa kommun 
Personalchef 
Matrikel 

EXPEDIERAD 

ledamot 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3682 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 84 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av styrelse för H åbohus AB för tiden från ordinarie 
bolagstämma 2015 till dess att motsvarande bolagstämma hålls 
2019 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-0 l, § 9 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar alt utse ledamöter, ersättare, ordforande och vice 
ordforande i styrelsen for Håbohus AB for tiden från ordinarie 
bolagstämma 2015 till dess att motsvarande bolagstämma hålls 2019, 
enligt foljande: 

Leif Zetterberg (C) Ordforande 

Björn Fredriksson (M) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Peter Björkman (Båp) 

Marie Nordberg (MP) 

Bengt Skiöld (FP) 

Anna-Eva Hörnström (S) 

Sixten Nylin (S) 

Robert Kohlström (SD) 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 
Matrikel 

EXPEDIERAD 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.3684 



o 

HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av styrelse i Håbo Marknads AB för tiden från ordinarie 
bolagstämma 2015 till dess att ordinarie bolagstämma hålls 
2019 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordfårande och vice 
ordförande i styrelsen för Håbo Marknads AB för tiden från ordinarie 
bolagstämma 2015 till dess att motsvarande bolagstämma hålls 2019, 
enligt följande: 

Håkan Welin (FP) Ordfårande 

Ralph Abrahamsson (M) ledamot 

Ariel Pardo (S) ledamot 

Agneta Hägglund (S) ledamot 

Bengt Björkman (SD) ledamot 

Peter Kilger (M) ersättare 

Sara Ahlström (C) ersättare 

Thomas Lindström (S) ersättare 

Christer Persson (S) ersättare 

Gustaf af J ochnick (Båp) ersättare 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Mattikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3685 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

KS 2014/132 

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbo Marknads AB för 
tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande 
stämma hålls 2019 

Beslutsunderlag 
Valberedningens nominering 2014-12-0 l, § 11 

- Valberedningens muntliga norninering 2 O 14-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut . 

l. Fulhnäktige utser lelanannarevisorer och ersättare får Håbo Marknads 
AB får tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande 
stämmahålls 2019, enligt fåljande: 

Bertil Berghmd (S) ledamot 

Birgit Svensson (M) 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Valda revisorer 
Manikel 

EXPEDIERAD 

ersättare 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3688 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

201 4-12-15 

KS 2014/132 

Val av lekmannarevisorer och ersättare i Håbohus AB för tiden 
från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande 
stämma hålls 2019 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nornineting, 2014-12-01, § 12 

- Valberedningens muntliga norninering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse lekmannarevisorer och ersättare för Håbohus 
AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande 
stämma hålls 2019, enligt följande: 

Bertil Berglund (S) ledamot 

Inger Kölestam (C) 

Beslutsexpediering 
Håbohus AB 
Valda 
Matrikel 

ledamot 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3461 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ombud och ersättare till bolagstämmor för Håbohus AB 
för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 13 
- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige utser ombud och ersättare till bolagstämmor får Håbohus 
AB for mandatpe1ioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt foljande: 

Cmina Lund (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Bes l utsexped ieri ng 
HåbohusAB 
Valda 
Matrikel 

ombud 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3696 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ombud och ersättare till bolagstämmor för Håbo 
Marknads AB under mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominming 2014-12-01, § 14 
- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse ombud och ersättare till bolagstämmor for 
Håbo Marimads AB for mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt 
fåljande: 

Carina Lund (M) 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Beslutsexpediering 

ombud 

ersättare 

Håbo Marimads AB (kopia av beslut samt kontaktuppgifter for de valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l i~ l 
Nr 2014 .3733 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nomine1ing 2014-1 2-0 l, § 15 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige_ beslutar utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 
får kommunalfårbundet Räddningstjänsten Enköping-H åbo får 
mandatperioden2015-0l-Ol-2018-12-31, enligt följande: 

Carina Lund (M) 

Owe Fröjd (Båp) 

Agnela Hägglund (S) 

Ulf Winberg (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Wemer Schubert (S) 

Beslutsexpediering 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo (kopia av beslut samt kontaktuppgifter 
får de valda) 
Mahikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3702 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av revisorer i kommunförbundet Räddningstjänsten 
Enköping~Håbo för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens norninering 2014-12-01, § 16 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse lekmannarevisorer i kommunfårbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo for mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Bertil Berglund (S) 

Bi.J_-git Svensson (M) 

Beslutsexpediering 
Valda 

revisor 

revisor 

Kommunförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo (kopia av beslutet 
samt kontaktuppgifter får de valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.3711 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av revisor i socialsamfonden för mandatperioden 
2015~01 ~01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nomi11ering 214-12-01, § 17. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse revisor i socialsamfonden får mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt foljande: 

Linnea Hagelin (S) 

Beslutsexpediering 
Vald 
Ekonomichef 

revisor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3714 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av revisor i skoisamfonden för mandatperioden 
2015~01 -01-2018 -12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, 18. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar utse revisor i skolsamfonden får mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Eva Hellberg (S) 

Beslutsexpediering 
Vald 
Ekonomichef 
Matrikel 

rev1sor 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3715 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av begravningsombud för perioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 19. 

Kommunfullmäktiges bes l ut 

l. Fullmäktige beslutar att till nominera begravningsombud får petioden 
2015-01-01 -2018-12-31, enligt fåljande: 

J an Barrefors (S) 

Beslutsexpediering 
Vald 
Länsstyrelsen i Stockholms län (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får 
vald) 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3718 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av godemän enligt fastighetsbildningslagen för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nornineting 2014-12-01, § 20. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar att utse godemän enligt fastighetsbildningslagen f'cir 
mandatpe1ioden 2015-01-01-2018-12-31; enligt Iöljande: 

Bengt Björkman (SD) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Sven-Etik Svensson (S) 

Sixten Nylin (S) 

Ulrica Wallin (MP) 

Sven Rosendahl (KD) 

Beslutsexpediering 
Lantmäteriet i Uppsala (kopia av beslutet samt kontaktuppgifter fcir de 
valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014.3721 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare till regionfullmäktige för 
Regionförbundet Uppsala län för mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-0, § 21. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar utse ledamöter och ersättare till regionfullmäktige 
för Regionförbundet Uppsala län för mandatpetioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Carina Llmd (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Chtistian Nordberg (MP) 

Eva Staake (S) 

Bes l utsexpedi er i ng 
Valda 
Matölcel 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

Regionförblmdet Uppsala län (kopia av beslut samt kontaktuppgifter för 
valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3729 



f'll HÅBO W I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Samordningsförbundet Uppsala län för mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
Valberedningens nominering 2014-12-01, § 22 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamot och ersättare i styrelsen får 
Samordningsfårbundet Uppsala län, mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 ,enligt följ ande: 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Gunilla Gustafsson (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 

Ledamot 

Ersättare 

Samordningsforbundet Uppsala län (kopia av beslut samt kontaktuppgifter 
får valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3730 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 23. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar utse rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet, 
får mandatpelioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt följande 

Carina Lund (M) ledamot 

Agneta Hägglund (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 
Matrikel 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

Målardalsrådet (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får valda) 

EXPEDIERAD SIGNA TUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 201 4.3735 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-1 2-15 

KS 2014/132 

Val av stämombud och ersättare till Mälardalsrådet för 
mandatperioden 2015-2018 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från valberednigen 201 4-12-01, § 24 
- Valberedningens muntliga nomine1ing 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att utse stämombud och ersättare till 
Målardalsrådet för mandatperioden 2015-2018, enligt följande: 

Håkan Welin (FP) 

Werner Schubert (S) 

Beslutsexpediering 
Valda 
Matrikel 

ombud 

ersättare 

Mälardalsrådet (kopia av beslut samt kontaktuppgifter for valda) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3737 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av nämndemän i Uppsala tingsrätt för mandatperioden 
2015-01-01 -2018-12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-0 l 

- Valberedningens muntliga komplettering 201 4-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse nämndemän i Uppsala tingsrätt får 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Rasmus Kraftelid (M) 

Bemt Sablberg (C) 

Sven Rosendahl (KD) 

Håkan Welin (FP) 

Mats Bergengren (MP) 

Anna-Eva Hörnström (S) 

Per-Olof Thorsbeck (S) 

Helene Cranser (S) 

Thomas Lindström (S) 

Pitjo Thonfors (SD) 

Caroline Lindgren (SD) 

Beslutsexpediering 
Uppsala tingsrätt, (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får valda) 
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2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft 
Värme AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att 
motsvarande stämma hålls 2019 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter och ersättare i styrelsen får 
E.ON Mälarkraft Värme AB får tiden från ordinarie bolagstämma 2015 
till dess att motsvarande bolagstämma hålls 2019, enligt fåljande: 

Carina Lund (M) ledamot 

Agneta Hägglund (S) 

Bes l utsexpedi er i ng 
Valda 

ersättare 

E. ON Mälarlaaft Värme AB (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får 
valda) 
Manikel 
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2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av stämmaombud och ersättare till Mälarens Vattenvårds
förbund för mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 

Bes l ut s underlag 
- Valberedningens nomine1ing 2014-12-01, § 27. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse stämmaombud och ersättare till Mälarens 
vattenvårdsförbund får mandatperioden 20 15-0 1-01-2018-12-31 , enligt 
följande: 

Christian Nordberg (MP) ombud 

Fredrik Anderstedt (S) ersättare 

Bes l utsexped ieri ng 
Matrikel 
Mälarens Vattenvårdsförbund (kopia av beslut samt kontakuppgifter får 
valda) 
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Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö för mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31 

Beslutsunderlag 

- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 28. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse ledamot och ersättare i styrelsen for Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö for mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Lellllart Carlsson (M) 

Catherine Öhrqvist (M) 

Bes l utsexpedi er i n g 

ledamot 

ersättare 

Folkhögskolan Biskops-Alnö (kopia av beslut samt kontaktuppgifter for 
valda) 
Valda 
Matrikel 
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KF§ 104 
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Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund för 
mandatperioden 20 15~01 ~O 1-2018-12-31 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens nominering 2014-12-01, § 29. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ombud till Östra Sveriges luftvårdsfårhund 
får mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31, enligt fåljande: 

Fred Rydberg (KD) ombud 

Akasya Randhav (S) ersättare 

Beslutsexpediering 
Östra Sveriges luftvårdsfårhund (kopia av beslut samt kontakuppgifter får 
valda) 
Valda 
Matrikel 
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Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av oppositionsråd för perioden 2015-01-01-2018-12-31 

Sammanfattning 
I kornmunfullmäktiges tidigare beslut vid dagens sammanträde fastställdes 
arvodesregler. I bestärnmelsema fmns regler för arvodering av 
oppositionsråd. 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Valberedningens förslag: Michel Rubbestad (SD) och Agneta Hägglund (S). 

Yrkande 
Michael Rubbestad (SD) yrkar att Michael Rubbestad (SD) utses till 
oppositionsråd. 

Omröstning och beslut 
Ordforanden noterar att två forslag till beslut fcircliggcr och fareslår att 
förslagen prövas mot varandra. Fullmäktige godkänner detta. 
Noteras att Fredrik Anderstedt (S) lämnar sammanträdet under pågående 
handtering av ärendet. 
Därefter prövas de båda förslagen mot varandra och ordföranden fruner att 
fullmäktige utser Agneta Hägglund (S) till oppositionsråd. Votering begärs 
och omröstningen sker genom sluten omröstning. Utsedda justeringsmän 
utses till rösräk:nare. Omröstningen genomförs. Därefter ajourneras 
sammanträdet mellan kl. 20.20- 20.35 fcir rösträlming. Förhandlingama 
återupptas och rösträlmama redovisar resultatet av omröstningen: 
Michael Rubbestad (S), 6 röster 
Agneta Hägglund (S), 16 röster 
Blanka röster, 18 röster. 
Fullmäktige utser därmed Agneta Hägglund (S) till oppositionsråd för 
perioden 2015-01-01 -2018-12-31. 

Emot beslutet reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman 
(SD), Kristian Leinonen (SD), Pitjo Thomfors (SD) och Linnea Hellberg 
(SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse Agneta Hägglund (S) till oppositionsråd för 
pe1ioden 2015-01-01 -2018-12-31. 
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KF§ 106 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av gruppledare i kommunfullmäktige under perioden 
2015·01·01-2018·12-31 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges tidigare beslut vid dagens sammanträde fastställdes 
arvodesregler. I bestämmelserna finns regler for arvodering av gruppledare. 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige ut~er foljande gruppledare i kommunfullmäktige for 
perioden 2015-01-01-2018-12-31: 

Owe Fröjd (Båp) 
Göran Eriksson (C) 
Michael Rubbestad (SD) 
Clnistian N ordberg (MP) 
Leif Lindqvist (V) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD). 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Löne- Karin Csaszar 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3840 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/16 

Förslag till budget och mål 2015, plan 2016-2017 

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2015 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndemas mål och 
internbudget Nämndemas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut 

Fullmäldige beslutade 2014-06-09 KF § 29 om nämndemas chifiramar och 
investeringsbudget för år 2015 och plan för åren 2016-2017. 

På grund av organisatoriska förändringar och förändringar vad gäller 
ornrälming av internhyror samt utfördelning av kapitalkostnader till 
närnndema föreslås justering i alla nämnders budget. Vidare föreslås att 
skatteintäkter och utjämningen uppdateras enligt senaste prognos från SKL, 
daterad 2014-10-24. 

Investeringsbudgeten som beslutades av kornmunfullrnäldige i juni för år 
2015 föreslås revideras i och med att förutsättningar för finansiering av 
investeringsutgifter är förändrade. 

Följande föränchingar föreslås; 

Finansiella mål 

Mål för planpe1ioden, ett tillägg. 

• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skattenettot 
(skatteintäkter plus utjämningen). 

Driftbudgeten 

• skatteprognosen och utjämningen uppdateras till den senaste 
skatteprognosen daterad 2014-10-24, innebärande en försämring om 
2,9mkr. 

• Gatuenhetens kompensation for ökade kapitalkostnader har minskats 
med 449 tla på grund av ändrade ränteberäkningsregler från 2015. I 
jmri fick avdelningen l 354 tkr, kompensationen blir totalt 905 tkr. 

• Omfordelning av intemhyrorna på komrnunhuset, landstingshuset 
och Fridegård har gjorts. Internhyran ska belasta den verksamhet 
som använder lokalen, och justering måste göras för tidigare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/16 

omflyttningar. Kultur- och livsmiljö har tagit över stora ytor på 
Fridegård, motsvarande 3,4 mla. Det medför också att kostnaden för 
gymnasiet sjunker och kostnaden för kultur och livsmiljö ökar i den 
officiella statistiken. 

Budgeten för andra kända lokalforändringar har också justerats. T ex 
ingår internhyra för den nya förskolan i Skokloster, Slottsbacken, i 
barn- och utbildningsnämndens budget. 

• Kapitalkostnaderna fOr fastighetsenheten ökar på grund av högre 
internränta och planerade investeringar år 2014-2015. Ölaringen 
uppgår till 7 188 tkr vilket gör att internhyrorna stiger, och berörda 
nämnder kompenseras för höjda hyror. Detta för att den som 
använder lokalerna ska belastas med verklig kostnad får lokalen. 
Denna ökning fanns inte med i budgetbeslutet i juni. Budget fanns 
avsatt på avskrivningar på finansförvaltningen 

• Budgetjustering fareslås om 150 tiamellan bygg- ochmiljönämnd 
och kommunstyrelsens tekniska avdelning. Budgetfordelningen 
mellan dessa verksamheter ändrades efter juni 2014 och har inte 
medtagits i ramarna för år 2015. 

• Socialnämnden har omptioriterat för att lösgöra budget med 120 tkr 
till att öka tjänsten till överförn1yndarnämnden från 50% till 75 %. 

• Kommunfullmäktige beslutade om att tillföra 150 tia- till kultur och 
livsmiljö för utökat föreningsbidrag 2014-11-10 KF§ 71,vilket har 
medtagits i justeringarna av ramarna fOr kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Omorganisationer under höst 2014 och från 2015 

• Hela miljö- och teknikförvaltningen flyttas in till kommunstyrelsens 
forvaltning och bildar en teknisk avdelning. 

• Skolnämnden och bildningsnämnden slås ihop och bildar barn- och 
utbildningsnämnd 

o Socialnämnden delas i socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. 

• Tillståndsnämnden byter namn till bygg- och miljönämnd. 

o Cafe Håbo överfors från kommunstyrelsen till vård- och 
ornsorgsnämnden, 448 tla. 

o Restaurang Pornona överförs från telauska till vård- och 
omsorgsnämn den, 900 tkr. 
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• Budgeten for Bålstapolarna överfårs från komrmmstyrelsen till 
socialnämnden som redan idag bedriver verksamheten, l 700 tlu. 

• Budgeten for Hälsoäventyret överfårs fi:ån kommunstyrelsen till 
bam- och utbildningsnämnden, 625 tlu. 

• Vaktmästeriet på kommunhuset överfårs till tekniska avdelningen, 
l 042 tlcr, 

• Medel om 1,5 mkr är avsatta under kommunstyrelsens fårfogande 
får den politiska organisationen som träder ikraft l januali 2015. 

Utifrån de ändrade fårutsättningarna for år 2015 och organisatoriska 
fårändringar fåreslås att budgeten får år 2015 revideras . I fullmäktiges 
budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat för år 2015 till 22,8 mlcr 
vilket nu fåreslås till20,1 mlu. 

Investeringsbudgeten 

Kommunfulhnäktige fattade beslut om investeringsbudgeten på ca 138,0 
mlu får skattefinansierade verlcsa_rnheter och til118,8 mkr får 
taxefinansierade verksamheter, for år 2015. Förändringen som tilllconmut är 
att investeringar i samband med exploatering, både i anläggnings- och 
omsättningstillgångar, beräknas kosta 13,6 mlu. Förvaltningen hade i 
budgeten får år 2015 rälmat med att få in inkomster får markförsäljning om 
totalt 37,0 mkr, dessa inkomster skulle användas till att finansiera 
kommunens investeringar får år 2015. Förutsättningar får att få in dessa 
inkomster tmder år 2015 har förändrats, innebärande att finansieringen om 
3 7, O mlcr salmas och om inte investeringsutgifterna minskas måste en 
upplåning ske. 

Övriga justmingar gjorda i finansieringsanalysen på sid 22 är att 
avshivningskostnaden minskar med 884 tkr och budgeterat resultat minskar 
med 2, 7 mlcr i j ämfårelsen med tidigare beslut av kommlmfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni KF § 29 att en upplåning skulle ske år 
2015 med 4 7,4 mlu. De ändrade fårutsättningar ovan innebär att kommunen 
saknar finansiering om ytterligare 54,2 mkr till totalt 101,6 mkr under år 
2015. 

Representanter får M, FP, C, KD och MP har gemensamt utifrån dessa 
fårändrade fårutsättningar reviderat ner investe1ingsbudget med 51,6 mlcr 
fi:ån 156,8 mkr til1105,2 mlu. Upplåningsbehovet får år 2015 ökas därmed 
ytterligare med 2,6 mh från tidigare beslut från kommunfullmäktige om 
47,4 till 50,0 mlcr. 
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Budgetäskande 2015, kommunens revisorer 

Tjänsteskrivelse 2014-11-25 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 149. 

F öreligger kommunstyrelsens fårslag till budget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina Lund (M) med instämmande från HålcanWelin (FP) och Rasmus 
Kraftelid (M), Fred Rydberg (KD) och Christian Nordberg (MP), yrkar 
bifall till kommunstyrelsens fårslag till budget. 

Agneta Hägghmd (S) yrkar, med instämmande från Leif Lindqvist (V), Eva 
Staake (S), Helene Cranser (S) och Werner Schube1t (S): 

att investeringsbudgeten som beslutades i samband med fullmäktiges 
junisammanträde år 2014 ska gälla tillsammans med ändiingar och tillägg 
på grund av fårändrad ekonomi. Lånebehovet skajusteras till101,6 Mkr. 

att barn- och utbildningsnämnden tillfårs 6 Mia i ramölaring varav 4 Mla 
fördelas till grundskolan och 2 Mlcr till fårskolan 

att vård- och omsorgsnämnden tillfårs 3,9 Mkr får öppnade av ett 
korttidsboende 

att kommunens resultat ska uppgå till en procent av skattenettot 
(skatteintäkter plus utjämning). 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till den del av Hägglunds (S) m. fl. 
delyrkande om att tillskjuta 2 Mla till barn- och utbildningsnämnden får 
förskolan. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt finner ordfåranden att tre fårslag till beslut fåreligger, 
nämligen dels kommunstyrelsens fårslag dels Hägglunds (S) m.fl. yrkande 
samt dels Rubbestads (SD) yrkande. Ordfåranden fareslår att fullmäktige 
först prövas kommunstyrelsens fårslag mot Hägglunds (S) m. fl. yrkande. 
Därefter prövas Rubbestads (SD) yrkande om 2 Mla i tillskott till barn- och 
utbildningsnämnden. Yrkandet är gemensamt för Rubbestad (SD) och 
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Hägglund (S) m. fl. Fullmäktige godkänner den foreslagna ordningen for 
omröstning. 

Därefter prövar ordfåranden kommunstyrelsens forslag till budget mot 
Hägglunds (S) m. fl. yrkande och fmner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens forslag. Votering begärs och foljande ordning för 
omröstningen fastställs: Den som röstar för styrelsens fårslag, röstar ja. Den 
som röstar för Hägglunds (S) m.fl . yrkande röstar nej. Omröstning utfaller, 
som framgår av protokollets omröstaningslista, med 18 jaröster och med 16 
nejröster. ?ledamöter avstår deltagande i omröstningen. Fullmäktige 
beslutar därmed i enlighet med kommunstyrelsens forslag. 

Därefter prövas det for Rubbestad (SD) och Hägghmd (S) gemensamma 
yrkande om 2 Mkr till barn- och utbildningsnämnden och ordforanden 
fmner att fullmäktige beslutat i enlighet med yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till reviderade 
nettokostnadsramar, totalt om 953,1 mlcr, for driftbudgeten år 2015, 
enligt foljande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska pa1i ier 

Valnämnd 

Revision 

Överformyndare 

Kornmunstyrelse 

Kommunstyrelsens forfogande 

Räddningstjänst 

Barn- och utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

S ocialnäiruid 

Bygg- och miljönämnd 

2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens forslag till 
reviderade investeringsutgifter, totalt for år 2015 till 130,0 mla·, enligt 
fåljande; 
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skattefinansierade verksamheter 
l(onnr.nunstyrelse 

varav kommunstyrelse 

varav tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsnämnd 

Vård- och omsorgsnänmd 

Taxefinansierade verksamheter 
V artenverket 

Exploateiingsverksarnhet 

Medfinansiering Citybanan 

Datum 

2014-12-15 

KS 2014/16 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s 
öka kommunens skulder ytterligare om 2,6 mkr under år 2015, med 
totalt 50,0 mkr. 

4. Fullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen fördelar ut medlen till 
styrelse och nämnderna för den politiska organisationen som träder i 
kraft l januari 2015, avsatta till kommunstyrelsens förfogande. 

5. Fullmäktige beslutar om att ett finansiellt målläggs till för år 2015; 
kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av skattenettot 
(skatteintäkter plus utjämning). 

Beslutsexpediering 
Nämnderna 
Ekonomichef 
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Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Styrelsen får Sveriges konununer och Landsting fattade i oktober 2013 
beslut om en ny modell får omställningsstöd och pension får 
föltroendevalda politiker. 

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkt får 
utfonnningen. Syftet är att bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra 
för fårtroendevalda att fårena arbetsliv och uppdrag. Bestämmelserna har i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller 
anställda inom kommuner och anställda på arbetsmarimaden i övrigt. 

OPF-KL är utformat får att kunna tillämpas på fårtTOendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014. Bestämmelserna gäller i 
vissa delar även får fårtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats av äldre pensionsbestämmelser får förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i anställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna av 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen som utgör pensionsmyndighet i 
Håbo kommun har i uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF
KL. 

Beslutsunderlag 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension får föltroendevalda 
(OPF-KL) 

Tjänsteskrivelse 2014-10-29 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-1 1-11, § 118. 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 150. 

Kornmunstyrelsen tillstyrker förvaltningens och arbetsutskottets fårslag till 
beslut. 

Kornmunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe F röj d (Båp) yrkar bifall till den del av fårslaget som rör pension. Frö j d 
(Båp) yrkar avslag till resterande del av förslaget. 

Omröstningsordning och beslut 
Ordfåranden förslår att ärendet inför omröstning delas i två delfårslag. Först 
prövas delen som rör pension därefter prövas omställningsdelen mot Fröjds 
(Båp) avslagsyrkande. Fullmäktige godkälmer detta. 
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Efter prövning av förslagets pensionsdel finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens delförslag. 
Därefter prövar ordföranden förslagets omställningsdel mot Fröjds (Båp) 
avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
delförslag. 

Votering begärs och följande fastställs: Den som röstar för 
kominunstyrelsens delförslag, röstar ja. Den som röstar för avslag, röstar 
nej. Ororöstingen utfaller med 33 jaröster och 2 nejröster. 6 ledamöter avstår 
deltagande i omröstningen. Fullmäktige beslutar därmed i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta OPP-KL (Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda) att gälla från och med 
2015-01-01 får fårtroendevalda som valts får fårsta gången i samband 
med va12014 eller senare, samt får fårtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser får 
förtroendevalda. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till pensionsmyndigheten att under 
mandatperioden ta fram anvisningar får bestämmelsernas tillämpning 
både gällande pension och omställningsstöd. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 
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Beslut om reglemente för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Den l februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen avseende 
kommunalt pattistöd. Förändringmua ska gälla från och med 15 oktober 
2014, det vill säga från mandatperioden 2014-2018. 

För att de nya reglerna om lokalt pattistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste 
fullmäktige anta vissa lokala regler får partistödet. 

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är att det tidigare systemet for 
kommunalt partistöd hade ett stort utrymme får olika tolkningar. Det gällde 
bland annat frågan om vad som inryms i pattistödet, tillämpningen av kravet 
på fullmäktigerepresentation samt frågan om vilka ändamål som stödet får 
användas får. 

Det har nu i kommunallagen införts bestämmelser som tidigare endast 
kunnat utläsas ur rättspraxis och förarbeten. Vidare preciseras det så kallade 
representationsiaavet Ett parti anses vara representerat om det fått mandat i 
fullmäktige och vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen får 
mandatet. Därtill får partistöd endast ges till partier som är representerade i 
fullmäktige. 

Den lagändring som nu införts i kommunallagen bekräftar således att 
partistöd kan reduceras eller hållas inne när representation saknas. 

Fullmäktige har även en möjlighet att utnyttja utrymmet att begränsa 
pattistödet i forhållande till ett parti som under mandatperioden får en "tom" 
stol i fullmäktige. Då måste kommunen anta en egen bestämmelse om att 
tillämpa möjligheten som finns i 2 kap. lO§ andra stycket i 
kommunallagen. Där står att fullmäktige "får besluta att endast mandat for 
villcet en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska 
beaktas vid fårdelningen av pattistödet" I lagens mening är en stol alltså 
"tom" forst när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver 
göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i 
fullmäktige. 

En annan nyhet är att fullmäktige måste besluta att mottagare av partistöd 
ska lämna en slaiftlig redovisning som visat· att stödet har använts for 
ändamålet. 

Lagstiftaren har markerat vikten av att redovisningen ska vara offentlig och 
därfor ska redovisningen ges in till fullmäktige. 
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Fullmäktige i Håbo kommun beslutade 2006-11-20 § 102 om partistöd 
bestående av ett mandatstöd, ett grundstöd och ett utbildningsbidrag. 

Det kommunala partistödet beslutades enligt följande: 

• Gmndstöd om 40% av föregående inkomstbasbeloppet (IBB) 
per parti och år. 

• Mandatstöd om 15% av fåregående IBB mandat och år. 

• Utbildningsbidrag om 15% av fåregående IBB per mandat och 
år. 

Förvaltningen har betalat ut det kommunala partistödet i böljan av vatje år. 

Till detta så har ett beslut om ett oppositionsbidrag fattats 2006-12-11, § 
120, innebärande fåljande: 

• Oppositionsbidrag om 27% av fåregående års IBB per mandat 
och år. 

Förändringar avseende kommunalt partistöd från och med oktober 
2014 
Nedan fåljer ett sammandrag av vmje fårändring i kommunallagen avseende 
kommunalt pa1iistöd: 

Partistödets ändamål 

Partistöd får ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige. 
Partistödets syfte är att förbättra partiemas möjlighet att utveclda en aktiv 
medverkan i opinionsbildningen bland medborgmna och på så sätt stärka 
den lokala demokratin. Partistödet ska användas får politisk verksamhet 
med anknytning till den utbetalande kommunen. 

Representationsirravet 

Partistödsbestämmelsemas så kallade representationskrav innebär att 
patiistöd endast får ges till partier som är representerade i fullmäktige. Ett 
parti ska anses vara representerat om det fått mandat i fullmäktige och vald 
ledamot är fastställd enligt vallagen för mandatet. 

För att behålla representationen under mandatpe1ioden laävs att åtminstone 
ett av partiets mandat fotisätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis 
enda fullmäktigeledamot avgår och ytterligare kandidater saknas, fårblir 
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partiets mandat obesatt. Därmed har partiets representation i fulhnäktige 
upphört. 

Trots det kan fullmäktige besluta att betala ut paltistöd under högst ett år 
efter det att den siste ledamoten avgick 

När en ledamot under valperioden föridarar sig agera utan koppling till 
något parti (s.k. politisk vilde) kan det ursprungliga partiets närvaro sägas 
upphöra på det mandatet. Detta trots att dess ledamot inte avgått. Det 
ursprungliga partiet har dock i fmmell mening levar sin fastställda ledamot 
på mandatet och ska därför ha rätt till partistöd även fortsättningsvis. 

Om ett patiis enda fullmäktigeledamot avgår under året ska partiet ändå ha 
rätt att behålla pattistödet Redan utbetalat stöd ska alltså inte återbetalas av 
det skälet att partiet varit representerat under endast en del av den tid som 
utbetalningsbeslutet omfattar. 

Ett representerat parti kan, trots att samtliga mandat är besatta, vara 
frånvarande i fullmäktige på gn.md av att dess ledamöter och ersättare 
uteblir från fullmäktiges sammanträden. 

Lagstiftaren anser dock inte att regler som påverkar rätten till partistöd på 
grund av ledamöters närvaro vid fullmäktiges sammanträden bör infåras, 
eftersom de riskerar att leda till godtycldiga bedömningar. 

Utbetalning endast till juridisk person 

En ytterligare nyhet i kommunallagen är att partistöd endast får ges till ett 
parti som är enjmidisk person. Något laav på att denjuridiska personen ska 
ha lokal eller regional foranlaing föreskrivs dock inte. 

Partiet representeras oftast av en ideell förening. Föreningen ldassas som en 
jruidisk person om medlemmama beslutat om stadgar och en styrelse. 
Salmas en lokal partifårening får utbetalningen ske till forening som 
representerar partiet i fler kommuner. 

Respektive kommuns partistöd måste dock särredovisas så att en bedömning 
kan göras om ändamålet stämmer med dess syfte. 

Arliga beslut om utbetalning av partistöd 

Beslut om utbetalning av kommunalt pattistöd ska fattas av fullmäktige 
minst en gång per år. 

Här har lagstiftaren ansett att det är fullmäktige som ska besluta om 
utbetalning till respektive parti. Som tidigare beslaivits gäller att pattistöd 
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endast får utbetalas högst ett år efter det att partiets representation i 
fullmäktige upphört. För att dessa krav ska hmna upprätthållas räcker det 
inte att besluta om partistöd en gång per mandatperiod. 

Fullmäktige måste därför ta fårnyad ställning vmje år om utbetalning ska 
göras. 

Om kommunen dessutom bestämt att partistödet endast ska utbetalas till 
mandat med fastställda ledamöter kan den årliga avstämningen även 
innebära att ett parti är representerat genom minst en ledamot, men även har 
obesatta mandat, får sitt stöd reducerat. Detsamma gå1ler om kommunen 
bestämt att partistöd inte ska lämnas till parti som underlåter att lämna 
redovisning. 

När beslut om utbetalning av partistöd ska göras är ett övervägande får den 
enskilda kommunen. Detsamrna gäller om beslutet att betala partistöd ska 
gälla som förskotts- eller efterskottsbetalning. Kravet på årligt beslut i 
fullmäktige tar endast sikte på själva utbetalningsåtgärden. 

Krav på redovisning a v partistödets användning 

Om kommunen ska ge partistöd, ska fullmäktige också besluta att partierna 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att det använts får sitt 
avsedda ändatnåL Ändamålet är att stärka de politiska partiernas ställning i 
den kommunala demolaatin. 

Redovisningen ska avse perioden l januari- 31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader eft er räkenskapsårets utgång. Ftlllmäktige 
får även besluta att pmtistöd inte ska betalas till partier som inte lämnat· 
redovisning. 

A v riksdagsrapport "Utvärdering av det kommunala partistödet" framgår att 
det inom flera partier fårekommer att kommunalt prutistöd överfårs från den 
lokala partiorganisationen till regional eller riksnivå. Dessa överföringar 
sker inte alltid som betalning får varor eller tjänster till den lokala nivån. 

Det innebär att det stödet ibland används till annat än att är stärka partiernas 
ställning i kommtmen och att de lokala partierna inte får det stöd som 
fullmäktige beslutat om. 

När kommuner lämnar partistöd innebär det att offentliga medel överfårs till 
enskilda organisationer. Liksom när det gäller andra former av bidTag till 
skilda organisationer bör någon fonn av uppfåljning ske. 

Därfår har lagstiftaren at1sett att mottagaren ska redovisa hur stödet använts. 
En sådat1 redovisning innebär ökad öppenhet och att systemet med partistöd 
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kan få fortsatt legitimitet. Det ger också allmänheten och media större 
möjlighet att ifrågasätta både paliiemas användning av partistödet och 
redovisning av användningen. För att säkerställa denna öppenhet ska 
redovisningen ges in till fullmäktige. Därigenom blir den offentlig och kan 
bli foremål får den avsedda debatten. 

Ett parti som inte lämnar någon redovisning alls ell~r en otillräcldig sådan, 
kan rälena med kritik och minskat förtroende. Därfår har också införts en 
regel som ger fullmäktige rätt att besluta att partistöd inte ska utbetalas till 
partier som fårsummar att lämna redovisning. 

Redovisningen av patiistödet ska visa att det har använts får att stärka 
partiets ställning iden komrutmala demokratin. Därfår bör det också framgå 
i vilken mån överföringar gjorts till delar av partiet utanfår kommunen, samt 
vilka motprestationer som i så fall har tagits emot. 

Det får antas att allmänhetens och medias granskning leder till att det 
utvecklas en praxis med mer utfårliga regler kring redovisningens 
utformning. 

En särsldld granskare 

En särskild granskare som utses av partiet ska granska om partiets 
redovisning ger en rättvisande bild av hur stödet använts. Granskarens 
rapport ska bifogas redovisningen. Fullmäktige f'ar även besluta att inte 
utbetala stöd till ett parti som inte lämnar granskningsrapporten. 

Partiernas redovisning ska innehålla båda konekta och väsentliga uppgifter. 

För att säkerställa det bör redovisningen genomgå någon form av 
granskning av någon som har insyn i hur partistödet har använts. Syftet med 
granskningen är inte att ge svar på frågan om patiistödet har använts får sitt 
avsedda ändamål. Det är en bedömning som ska överlåtas till den allmänna 
debatten. Gransimingen ska istället säkerställa att redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur partistödet har använts. På så sätt kan andra bilda sig 
en uppfattning om stödet har använts till sitt avsedda ändamål. 

Granskningen bör betraktas som en särskild granskning av ett annat slag än 
revision. Den granslming som avses har vissa likheter med den särskilda 
granslming som regleras i l O kap 21 § alctiebolagslagen. Den som utfår 
gransimingen bör i enlighet med aktiebolagslagen därfår benämnas särskild 
granskare. Den särskilda granskaren ska utses av mottagaren av partistödet, 
det vill säga av partiet. 
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De politiska partiema är ofta utformade som ideella föreningar. Där 
granskas fåreningsstyrelsens ekonomiska redovisning av en eller flera 
lelanannarevisorer, utsedda av föreningsstämman. 

Lagstiftningen innehåller inte några regler av hur redovisningen ska 
utformas eller hur lekmannarevisorerna ska utföra sitt uppdrag. Det vanliga 
får antas bli att granskningen sköts av den lelanannarevisor som granskar 
partiföreningens redovisning. 

En utgångspunkt bör dock vara att den särskilda granskaren får tillgång till 
räkenskapsmate1ial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse i 
samma utsträckning som rareningens revisor. 

Det är inte granskaren uppgift, som tidigare nämnts, att ge svar på frågan 
om partistödet har använts rar sitt avsedda ändamål. Däremot bör 
granskningsrapporten innehålla en redogörelse får hur granskningen utförts, 
vilket mate1ial som legat till grund !ar granskningen och rar hur medlen 
använts. 

Politiska sekreterare 

Slutligen har reglema vad gäller politiska sekreterare och partistöd också 
reviderats, genom att kap. 2 § l O, 2 stycket i kommunallagen tagits bort. 

!mättande av politiska sekreterare ska inte påverka fårdelningen av 
partistöd. 

Lagstiftarens anser att de politiska sekreterama är ett stöd till de 
förtroendevalda, mot bakgiund av det ska politiska sekreterare inte längre 
ses som partistöd utan som ett stöd till de fårtroendevalda vilket innebär att 
de båda stöden kan länmas oberoende av varandra. 

Förvaltningens förslag 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår följande angående det kommlmala 
partistödet: 

Grundstöd och mandatstöd 

Förvaltningen föreslår att partistödet i Håbo kommun ska bestå av ett 
grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet ska uppgå ti1140% av nuvarande 
års inkomstbasbelopp (IBB) och fårdelas per år till samtliga partier som är 
representerade i fullmäktige. Mandatstödet ska uppgå till 30% per mandat 
och år. Förval triingen föreslår även att oppositionsbidraget tas bort. 
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Förvaltningen fareslår vid fårdelningen av partistöd ska endast mandat får 
vilken en vald ledarnot är fastställd enligt 14 kap vallagen beaktas. Det 
innebär att "tomma stolar" inte kommer beaktas vid fårdelning av partistöd. 

Förvaltningen fareslår även att partistöd utgår under 6 månader efter det att 
representation har upphört. 

Tidpunkt för utbetalning 

Förvaltningen fareslår att fullmäktige fastställer utbetalning sker i fårskott i 
marsmånad efter beslut i fullmäktige. Samt att om ingen redovisning och 
granskningsrapport lämnats in till kommunstyrelsen inom fåreskriven tid 
utbetalas inget stöd får nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Reglemente får partistöd i Hå bo kommun, 2014-10-03, 
les hiclnr 2014.293 5 
Tjänsteslaivelse 2014-10-03 

Arbetsskottets notering 2014-11-11, § 120. 
Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 151. 

Kornmunstyrelsen tillstyrker utskottets fårslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fllllmäktige antar reglemente får partistöd i Håbo kommun. 

2. Fullmäktige beslutar att utbetalning får perioden oktober-december 
2014 ska ske innan december månads utgång. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Förslag till reglementen för Håbo kommuns nämnder 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-09, § 30, om en ny politisk 
organisation bestående av: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överfdnnyndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

Denna organisation skulle inträda 2015-01-0 l. Kommunfullmäktige 
beslutade även att frågan om arvoden och utskott samt inrättande av 
oppositionsråd ska hanteras i särskild ordning genom beslut i 
kommunfullmäktige. 

Efter detta beslut har Tillståndsnämnden i beslut 2014-09-29, § 76, 
Socialnämnden i beslut 2014-09-30, § l 04 och Slcolnämnden i beslut 2014-
11-04, § 77, begärt att fullmäktige fattar nya beslut angående namnen på 
nämndema. 

Socialnämnden fareslår att de nya nämnderna inom det sociala området ska 
benämnas som Socialnämnd respektive Vård- och omsorgsnämnd. 

Tillståndsnämnden fareslår att den istället ska benämnas bygg- och 
miljönämnd. 

skolnämnden föreslår att den nya nämnden inom utbildningsområdet ska 
benämnas Barn- och utbildningsnämnd. 

Utöver detta fareslår socialfårvaltning, i skrivelse, att mandatperioderna får 
socialnämnd fårkortas till2014-12-15 och fdljaktligen att Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden tillträder tidigare. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens fårvaltning har arbetat fram förslag till reglementen får 
samtliga nya nämnder i dialog med samtliga berörda :fdrvaltning. I 
reglementena används den namnsättning som nämndema fdreslagit. 
Kommunstyrelsens fårvaltning fareslår därfor att det är denna benän:ming 
som ska vara gällande. 
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Reglementena består dels av ett övergripande reglemente får Håbo 
kommuns nämnder samt verksamhetsspecifika reglemente får respektive 
nämnd. 

Förvaltningen har även omarbetat och förtydligat det reglemente som ska 
styra hisledningsnämndens verksamhet. l(lisledningsnämnden ska dock 
fortfarande utgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I frågan om utskott så föreslår förvaltningen att inga regleringar om utskott 
shivs in i reglementena, utöver leravet på ett arbetsutskott och personal- och 
fårhandlingsutskott under kommunstyrelsen. Detta tillvägagångssätt lämnar 
det fiitt får respektive nämnd att själva inrätta det eller de utskott som 
nämnden själv anser sig behöva, enligt 6 kap § 20 i kommunallagen. 

Gällande det begärande om fårkortande av mandatperiod som inkommit 
från socialförvaltningen så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att dessa 
bifalls. 

Beslutsunderlag 
Reglemente får Håbo kommuns nämnder 

Reglemente får Kommunstyrelsen 
Reglemente får Barn- och utbildningsnämnden 

Reglemente får Socialnämnden 

Reglemente får Vård- och omsorgsnämnden 

Reglemente får Valnämnden 

Reglemente får Överfårmyndamämnden · 
Reglemente får Bygg- och miljönämnden 

Reglemente får l(lisledningsnämnden 

Tillståndsnämndens beslut§ 76/2014 

Socialnämndens beslut § l 04/2014 

skolnämndens beslut § 77/2014 

Tjänsteutlåtande h.id m SN 2014.2897 

Tjänsteskrivelse 2014-11-05 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 121. 

Komrrnmstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 153 . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 

l ti'e -
Nr 2014 .3782 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 110 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/142 

l. Fullmäktige beslutar att anta samtliga reglementen i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag 2014-11-24, § 153. Reglementen för 
respektive socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden gäller från 
och med 2014-12-16 och tills vidare. Öv1iga reglementen gäller från och 
med 2015-01-0 l och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att förkorta mandatperioden för socialnämnden från 
och med 2014-12-15. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3782 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 111 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/55 

Övertagande av BRF Väppeby 1 fastighetsbeteckning 6:4 och 
Väppeby 2 fastighetsbeteckning 7:222 från Riksbyggen och 
Byggnads samt förslag om försäljning av fastigheterna till 
Håbohus AB 

Sammanfattning 
Håbo kornmun äger tillsammans med Riksbyggen och Byggnads andelar i 
två bostadsrättsföreningar. I fåreningarna bedliver kommunen verksamhet 
dels i form av äldreomsorg och dels i form av LSS-boende. 

Kornmunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att fastighetema skall 
övertas av kommunen eller av Håbohus AB. 

Riksbyggen och Byggnads har fattat beslut om att avyttra sina andelar i res
pektive forening till Håbo kommun som därmed blir ensam ägare till 
samtliga andelar i respektive föreningen. Därmed uppfylls inte Bostadsrätts
lagens krav på minst tre medlemmar i en bostadsrättsfårening och 
foreningmua ska avvecldas genom likvidation. 

Håbohus AB har bedömt alt bolaget kan forvärva fastigheterna till bokförda 
värden. Kommunstyrelsen har den 27 /l O fått information av Håbohus ABs 
VD om vad det innebär for kommunen och for bolaget att fårvärva dessa 
fastigheter. 

Vid försäljningen till bokförda värden uppstår skattepliktiga rearesultat i 
respektive förening. Anledningen är att de yrkade skattemässiga värde
minskningsavdragen varit stöne än de bokföringsmässiga avskrivningama, 
ca 428 tkr. Förvaltningen föreslår i likhet med revisionsföretaget PWC att 
försäljningspriset till Håbohus reduceras med motsvarande belopp. Detta 
skulle innebära en redovisningsmässig fårlust om ca 428 tkr i fårenffigama 
vilket ryms inom respektive forenings egna kapital. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige att försälja fastigheterna Väppeby och Väppeby 2 till 
Håbohus AB. Kommunen kommer även fortsättningsvis att bedliva 
verksamheter i dessa fastigheter genom att ett blockförhyrningsavtal tecknas 
mellan Håbohus AB och kommunen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3785 



f'l1 HÅBO W KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 111 

Försäljningspris - fastigheter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/55 

Förvaltningen fareslår att fastighetema forsäljs till bokforda värdena enligt 
tabellen nedan 

Mkr Prel. forsäljningspris 
Bostadsrättsforeningar 

Väppeby6:4 7,2 

Väppeby 7:22 39,2 

Bostadsrättsfåreningama som äger fastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 
7:22 kommer att likvideras. Föreningamas lån löses vid övertagandet av 
HåbohusAB. 

För kommunen uppstår ingen vinst eller fårlust vid avvecldingen av 
föreningarna. 

Underställning för Håbohus AB 

Bolaget ska i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av stöue 
vikt, som t ex att bilda, köpa, avyttra eller avveckla bolag, köpa eller avyttra 
stora fastighetsbestånd, köpa aktier i andra bolag, fore beslut inhämta 
godkännande från kommunfullmäktige. 

Förvärvet av dessa fastigheter anses vara av större vikt for bolaget. Håbohus 
avser med denna underställning hämta kommunfullmäktiges 
ställningstagande i frågan om forvärv av fastighetema Väppeby 6:4 och 
Väppeby 7:22. 

Konsekvenseran får Håbohus AB är belysta i det bifogade beslutsunderlaget 
PM Håbohus AB. 

Tidplan 

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Håbohus AB lägga upp 
aktiviter for själva övertagandet av fastighetema. KöpekontTakt och tillträde 
till fastigheterna sker senast under våren 2015. 

lt!J 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 111 

Beslutsunderlag 

PM Håbohus AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/55 

Revisionsrapport PWC - Håbo kommun avveclding av 
tvåbostadsrättsfåreningar 

Tjänsteslaivelse 2014-11-10 

Arbetsskottes fårslag till beslut 2014-11-11, § 123 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 155. 

styrelsen tillstyrker utskottets och fåtvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fårsälja fastigheterna Väppeby 6:4, Väppeby 
7:22, till Håbohus AB. 

2. Fu11mäktige beslutar att tillträde och köpekontrakt mellan Håbohus AB 
och Håbo kommun tecknas senast våren 2015. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbohus AB:s avsikt att fårvärva 
fastigheterna Väppeby 6:4 och Väppeby 7:22 samt att ge bolagets 
styrelse mandat att fatta beslut i frågan om fårvärv. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Håbohus AB 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRJ<NING Nr 2014.3785 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/152 

Beslut om tilläggsavtal till exploateringsavtal Frösundavik Del 1. 

Sammanfattning 

Detaljplaneprogrammet för Frösundavik godkändes av 
kommunstyrelsen 2007-09-03. Kommunfullmäktige antog detaljplanen får 
Frösundavik l, 2011-06-13, som sedan vann laga kraft 2012-12-12. 

Kommunens fastighet och blivande byggrätter i planprogramsomTådet 
utgick pga. strandskyddshänsyn. Den fastigheten detaljplaneras i ett senare 
skede, Frösundavik del2. 

Under projekteiingsarbetet har det framkommit att ytterligare tillägg och 
fårtydliganden krävs med anledning av genomfårandet Det handlar främst 
om att exploatören ska ansvara får projektering, upphandling och utfårande 
av gator, V A och andra anläggningar men även om vegetationsröjning och 
att en cirkulationsplats vid infarten till ormådet tillkommer. Ett tilläggsavtal 
finns nu framtaget får att reglera partemas åtaganden. 

Enligt befintligt exploateiingsavtal och bifogat fåTslag till tilläggsavtal åtar 
sig kommunen att stå får halva in:fiastrukturkostnaden. Enligt avtalet får 
kormulmen ett antal byggrätter som kommer att säljas och ingår i projektets 
budget. Utbyggnaden av infrastrukturen i del l är en fåtutsättning får 
exploateiing av Frösundavik del 2. Utbyggnaden kommer att ske under 
2014-2019 och lånefinansiering är en fåmtsättning. 

De totala utgifterna får projektet är 52,5 Mkr och består huvudsaldigen av 
utgifter får infrastruktur. Intäkterna beräknas till41,8 Mla. Det innebär att 
projektet ger ett resultat på minus l O, 7 Mkr. 

Utöver tilläggsavtalet finns även en exploateringsbudget framtagen. Syftet 
med exploateiingsbudgeten är att beshiva de ekonomiska händelser som 
omfattar det totala genomfårandet av exploateringsprojektet enligt 
detaljplanen med avseende på gator, V A och andm anläggningar. 

Exploateringsbudget 

Projektet redovisas ekonomislet uppdelat i tre kategorier: 
- Anläggningstillgångar (infrastruktur inom allmän platsmark, 

t.ex. gator, gång och cykelvägar, belysning och parker). 
- Anläggningstillgångar V A (inld. dagvatten). 
- Omsättningstillgångar, mark som ska fårsälj as. 

Total projektbudget: 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3786 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/152 

Hela projektet forväntas ge ett resultat på minus l O, 7 Mkr. Genomgående 
for projektet är att kostnader uppstår innan intäkter inkommer, vilket medför 
upplåningsbehov for kommunen. 

Anläggningstillgångar 
Håbo kommun är huvudman for allmän plats och ansvarar for (vägar, 
cykelvägar, gångbanor, gatubelysning och parlanark). Den budgeterade 
utgiften for anläggningama i Frösundavik del l, är 41 ,4 Mia. 
Dessa finansieras delvis via den anläggningsavgift som exploatörema i 
området erlägger till kommunen och uppgår till 32,7 Mla. 

Anläggningstillgångar VA 
Huvudman for anläggningar fOr V A och dagvatten inom området är V A
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet. 
Kostnader for utbyggnad av V A inom området bedörns till l O, 7 Mkr. 
Anslutningsavgifter (intäkter) enligt VA-taxa (2014) uppgår till 8,6 Mkr. 

Försäljning av mark 
Håbo kommun kommer att äga levartersmark som avses säljas inom området 
(13 ha). Det överskott som uppkornmer vid forsäljningen används till att 
finansiera allmänna anläggningar, vilket ingår i exploatetingsbudgeten. 

Tidplan 
Utbyggnad av allmän infrastruktur och VA kommer att påbörjas i november 
2014. Utbyggnaden sker i etapper och forväntas ske under en period på 5 år. 
Detta styrs givetvis av forsäljningstakten inom ormådet och kan komma att 
forändras utifrån efterfrågan. 

Finansiering och upplåningsbehov 
Utbyggnaden av de kommunala anläggningama sker i etapper. Ekonomin 
for området blir framtung (dvs kostnader uppstår innan intäkter generas). 
Kommunens totala upplåningsbehov for del1 är ca 19 Mlcr. Framtida 
intäkter finns i detaljplanering av Frösundavik del 2. 

Riskanalys 
Projektet medfor en nettokostnad på 10,7 Mla. Projektet är en fomtsättning 
for kommande exploatering i området. Den största tisken är att planläggning 
inte sker i de kommande delarna, Fröstmdavik Del 2. 

Driftsbudget 
När projektet avslutas och kommunen tar över driften i sin helhet kommer 
det att medfora drygt 700 tia- i ökade dtiftkostnader. För denna budget 
ansvarar park- och gatuenheten. Detta måste tas hänsyn till i 
budgetprocessen. 

1 &~ 1 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfu ll mäktige 

KF§ 112 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/152 

Tilläggsavtal till Exploateringsavtal Frösundavik del l. 

Bilaga l, justerad exploateringsbudget Frösundavik del l 

Tjänsteskrivelse 2014-10-27 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-11-11, § 124 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-11-24, § 156. 

Noteras kommunstyrelsens beslut om godkännande av 
exploateringsbudgeten, 2014-11-24, 156. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till tilläggsavtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till Exploateringsavtal 
Frösundavik del l. 

2. Fullmäktige beslutar att godkänna finansiering upp till 19 Mkr för 
åren2014-2019. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3786 



f'll HÅBO W KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 113 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/110 

Avtal om fastighetsreglering Håbo Eneby 1 :40 m.fl, Bålsta 
centrum 

Sammanfattning 
Med anledning av pågående detaljplaneuppdrag för Detaljplan l, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum samt Detaljplan 2, 
Bostäder mellan stockholmsvägen ochjämvägen, Bålsta centrum 
avser kommunen att vara den största markägaren inom detaljplaneområdet 

Att kommunen äger de fastigheter som är foremål for planläggning är en 
fordel i kommande markanvisningar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-01, § 111, att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa ett komplett forslag till forvärv 
av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

Kommunen och Håbo Marimads AB (HMAB) avser genomfora följande 
markköp: 
Detaljplan l, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum: 
- HMAB överlåter till Korrunw1en del av Håbo Eneby l :40 (ca 9 350 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5:1 (ca 8 960 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l :11 (ca 420 kvm) 
Detaljplan 2, Bostäder mellan s tockholmsvägen och järnvägen, Bålsta 
centrum: 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Ene by l :40 (ca 3 400 kvm). 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Väppeby 5:1 (ca 3 390 kvm. 
- HMAB överlåter till Kommunen del av Håbo Sjöända l: Il (ca 820 kvm) 

Styrelsen i HMAB har vid styrelsemöte 2014-09-04 beslutat att sälja 
marken i centrum till Håbo kommun efter att marken har värderats. 

Markområdena som köps av HMAB:s fastigheter skall överforas till 
Kommunens fastighet Håbo Väppeby 7:7 
En oberoende värdering av fastigheten har gjmts av NAI Svefa med 
värdetidpunkt oktober 2014. Det genomsnittliga priset på råmark inom 
området bedöms till 680 kr/kvm. Den areal som kommunen har for avsikt 
att förvärva av HMAB uppgår till ca 26 340 kvm och den totala ersättningen 
motsvarar ca 18,5 Mkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning fareslår att köpet finansieras genom att det 
villkorade aktieägartillskott som konmnmen utbetalat till bolaget om 9 
189 930 la avslaivs, samt att resterande 9 31 O 070 kr regleras genom att 
bolaget amorterar på den skuld, om 14,8 mkr, som bolaget har till 
kommunen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3787 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 113 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/110 

Överenskommelse om fastighetsreglering upprättat 2014-06-3 O, 
reviderad 2014-11-06 inldusive bilagor. 

Värdeutlåtande Fastigheterna Eneby 1:40, Väppeby 5:1 och del av 
Sjöända l :11 i Håbo kommun, daterad 2014-10-29 

HMAB, Styrelseprotokoll2014-09-04, punkt 4:8 

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-0 l, § 111 

Tjänsteslaivelse 2014-11-06 
Arbetsskottes fårslag till beslut 2014-11-11, § 12 7 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 159. 

Noteras kommunstyrelsens beslut om undertecknare av avtalet, 
2014-11-24, § 159. 

styrelsen tillstyrker arbetsutskottets och förvaltningens fårslag till beslut. 

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige att besluta att godkänna HMAB:s försäljning av Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5: l samt del av Håbo Sjöända l: 11. 

2. Fullmäktige att besluta att godkänna att Håbo kommun fårvärvar Håbo 
Eneby l :40, del av Håbo Väppeby 5:1 samt del av Håbo Sjöända l :11. 

3. Fullmäktige att besluta att köpet ska fmansieras genom att det villkorade 
aktieägartillskott som kommunen utbetalat till bolaget om 9 189 930 kr 
avsla.ivs, samt att resterande 9 31 O 070 kr regleras genom att bolaget 
amorterar på den skuld, om 14,8 mkr, som bolaget har till kommunen. 

Bes l utsexpedi er in g 
Projektledare Bålsta centrum 
Håbo Marknads AB 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/124 

Beslut om Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt lag (2011 :1383) om kommunernas 
bostadsförsöijningsansvar med liktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. 

Enligt lagen skakommunens liktlinjer antas av kornmunfullmäktige vmje 
mandatperiod och vid planeringen av bostadsfårsöijningen samråda med 
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktörer med ansvar får regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 att gå ut på samråd med fårslag till 
Bostadsfårsö1jningsprograiU får 2015-2018 med utblick mot 2030. 
Samrådet pågick till och med 5 september. 

Efter samrådet har programmet reviderats efter inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Bo:.;tadsfårsöljningsprogram, ANTAGANDEHANDLING (KS20 141124 
m 2014.3055). 

Tjänsteskrivelse 2014-10-20. 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-1, § 129 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, 161. 

Kommunstyrelsen redovisar ett justerat fårslag till program utifrån 
utskottets förslag. Ändringen rör antalet hyresrätter och bostadsrätter, 
perioden 2015-2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att anta Bostadsfårsö:tjningsprograrnmet 
2014-04-01, les hidnr 2014.3055,justerat 2014-11-24 i enlighetmed 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsexpediering 
Plan och utvecldingsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
S ocialfårvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Håbohus AB 
Håbo Marlenads AB 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 115 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/140 

Beslut om taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena, 
att gälla från 2015-01-01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun finns en taxa om avgifter för livsmedelskontroll som är 
antagen av kommunfullmäktige i december 2011. Bygg- och 
miljöförvaltningen har sett över taxan och ser ett behov att ett antal 
revideringar. Bland annat föreslås en justering av timtaxoma. 

Beslutsunderlag 

- Tillståndsnämndens beslut § 81/2014 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena daterad 
2014-09-09 

Tjänsteskrivelse 2014-1 0-24 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-11-11, § 13 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-11-24, § 164. 

Kommunstyrelsen tillstyrker tillståndsnämndens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdena i enlighet med tillståndsnämndens förslag 
2014-09-29, § 81. 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnämnden 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/139 

Beslut om timtaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens om råd e, att gälla från 2015-01-01 

Sammanfattning 
I Håbo kommun är timtaxan får prövning och tillsyn inom miljöbalkens och 
strålskyddslagens område får närvarande 850 lu. Bygg- och 
miljöförvaltningen ser ett behov att höja timtaxan. 

Beslutsunderlag 

Tillståndsnämndens beslut§ 80/2014 

Tjänsteskrivelse 2014-1 0-24 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 133 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-11-24, § 165. 

styrelsen tillstyrker tillståndsnämndens fårslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Bengt Björkman (SD) yrkar att fårslaget avslås. 

Onuöstning och beslut 
Ordfåranden föreslår att kommunstyrelsens fårslag prövas mot Björkmans 
(SD) yrkande. Fullmäktige godkänner detta och efter prövning finner 
ordfåranden att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens fårslag till 
beslut. 

Emot fårslaget reserverar sig Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman 
(SD), Kristian Leinonen (SD), PiJ.jo Thomfors (SD) och Linnea Hellberg 
(SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att fastställa timtaxa får prövning och tillstånd 
inom miljöballeens och strålskyddslagens område i enlighet med 
tillståndsnämndens förslag 2014-09-29, § 80. 

Beslutsexpediering 
Tillståndsnänmden 

l ~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 117 
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Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer 2012 granskades verkställigheten av 
ett antal av kommunfullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade att 
verkställighetsgraden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fmms någon tydlig rutin för bevakning och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Enligt kommunallagen är kommunstyrelsens uppdrag att bland annat ha 
uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet och att verkställa 
fullmäktiges beslut. Med anledning av de påtalade b1isterna i 
återrapportering av utdelade uppdrag arbetade kommunstyrelsens kansli 
under föregående år fi:am ett förslag till rutin för återrapportering av 
fullmäktiges beslut. Rutinen godkändes av kornmunfullmäktige i september 
2013 och kornmunstyrelsen fick i uppdrag att införa rutinen. 

Rutinen innebär att kornmunstyrelsen en gång per år, förslagsvis i samband 
med fullmäktiges sammanträden i december, redovisar verkställigheten i ett 
urval av bifallna motioner och medborgarförslag till fullmäktige. 
Redovisningen ska ange vilka uppdrag nämnderna har !att från fullmäktige 
och hur statusen får genomförande ser ut. Syftet med rappartelingen är att 
kommunfullmäktige ska !a kännedom om vilka beslut som har/ inte har 
verkställts samt anledningen till det. Redovisningen ska avse föregående år. 
Det innebär att den redovisning som lämnas till fullmäktige 2014 avser de 
motioner och medborgarförslag som bifalls (alternativt där nämnd fick ett 
uppdrag om genomfårande) a v fullmäktige år 2013 . Utöver detta redovisas 
även de uppdrag som inte var verkställda vid fåregående års rapp01ie1ing. 
På så vis får fullmäktige en heltäckande bild över de utdelade uppdragen 
gällande motioner och rnedborgarförslag. 

Rapporteringen till fullmäktige inlduderar inte uppdrag om beredning av ett 
ärende utan inriktar sig endast på förslag som bifalls. Eftersom 
beslutsformuleringen "bifall" inte alltid används, redovisas även de uppdrag 
som im1ebär någon form av genomfårande av förslaget. 

Statusen för de olika motionmua och medborgm·förslagen redovisas per 
nämnd. Noteras att motionen om uppförande av torgplatser redovisades 
under både kornmunstyrelsen och miljö- och teknilrnämnden vid fåregående 
års rapportering. I 2014-års redovisning kommenteras ärendet endast av 
kommunstyrelsen eftersom det numera är plan-och utvecldingsavdelningen 
som har hand om ärendet. 

Noteras även att medborgarfårslaget om cykelbana med sandhopp i 
Slottsskogen rapporterades av både kornmunstyrelsen och miljö- och 
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teknilenämnden i föregående års redovisning. I 20 14-års redovisning 
kommenteras ärendet endast av miljö- och telmiknämnden som har hand om 
resterande delar i ärendet. 

Medborgarförslag om gatubelysning och galunderhåll efter Väppebyvägen 
rappmterades felaktigt som inte uppföljt föregående år. Uppdraget är således 
redan verkställt. 

Redovisningen 
Kommunstyrelsens kansli har undersökt verkställighetsgraden i totalt 19 st 
beslutade motioner och medborgarförslag. Respektive förvaltning har fått 
lämna en beskrivning av genomförandet av uppdragen samt svara på om 
uppdragen är verkställda eller inte. 

A v redovisningen :fi:amgår att 8 stycken av de totalt 19 stycken besluten inte 
kan anses som verkställda. De uppdrag som inte är verkställda återfinns 
inom kornmunstyrelsen och miljö- och telcniknämnden. 

10 av dessa totalt 19 beslut rapporterades år 2013 som inte verkställda. 
Rapporteringen som gjordes 2013 avsåg beslutade motioner och 
medborgarfdrslag under perioden 2010-2012. Enligt 2014-års redovisning är 
5 stycken av dessa l O beslut ännu inte verkställda. Detta indikerar att 
bifallna motioner och medborgarförslag riskerar att få vänta en lång tid på 
att bli verkställda. 

Anledningama till att besluten inte är verkställda varierar från fall till fall 
men handlar bland annat om att arbetet har stannat upp på grund av olika 
omständigheter eller att arbetet inväntar (eller är beroende av) en annan 
faktor får att arbetsprocessen ska kunna fortlöpa. Det handlar även om att 
ärenden har överflyttats till annan nämnd/förvaltning. Sammantaget noteras 
dock att även om flera uppdrag inte är verkställda så är flera av dessa 
påböijade. 

För att underlätta uppföljningen av fullmäktiges beslut underströks vid 
föregående års rapportering vikten av att motioner och medborgarförslag 
innehåller fårslag till någonting och fotmuleringar som "anses besvarad" 
undviks. Tydlighet i vad som faktiskt ska utföras ska eftersträvas. 

Följande beslutsformuleringar ska användas: 

• Bifall (som innebär att det som motionen/medborgarfårslaget 
föreslår ska genomfåras) 

• Bifall till viss del (som innebär att en del av det som 
motionen/medborgarförslaget föreslår ska genomföras, här är det 
viktigt att beslutet tydligt fåridarar villcen del av 
motionen/medborgarförslaget som ska bifallas) 
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• A v slås (som innebär att det som motionen/medborgarförslaget 
föreslår inte ska genomforas) 

• Ska anses fårdigbehandlad med hänvisning till de 
omständigheter/fakta som inhämtats under remissen. 

Ä ven om det förekommer beslutsformuleringar som ska undvikas så kan 
man av redovisningen utläsa att en viss förbäfuing har skett i att följa 
ovanstående beslutsformuleringar. Kommunkansliet understryker vikten av 
att angivna beslutsformuleringar används. 

Beslutsunderlag 

Rutin for uppföljning av kommunfullmäktiges beslut, daterad 
2013-12-18, hid 2014.3700. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, §71. 

Uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut, Redovisning av 
status for motioner och medborgarforslag, daterad 2014-10-23, hid 
2014.3095. 

Uppföljning av kommtmfullmäktiges beslut, En redovisning av status 
for utvalda motioner och medborgarforslag, daterad 2013-07-30 hid 
2013.1048. 

Tjänsteskrivelse 2014-1 0-23. 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-11-11, § 134 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-11-24, § 166. 

styrelsen tillstyrker förvaltningens forslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status for motioner och 
medborgarforslag", daterad 2014-10-23, hid 2014.3095. 

Beslutsexpediering 
Berörda nämnder 
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Ordning för inkallande av ersättare i styrelsen och nämnderna 
~ mandatperioden fram till och med 2018~12~31 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslöt 2010-12-06, § 162 ordningen för ersättamas inkallande 
for mandatpe1ioden fram till och med 2014-12-31. 

Vid dagens sammanträde redovisas respektive partis fårsJag till inkallande 
av ersättare: 

Beslutsunderlag 
- Respektive partis fårslag till ordning for inkallande av ersättare. 
- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-1 1-04, § 144. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att får inkallande av ersättare i styrelsen och 
övriga nämnder, ska fåljande gälla for mandatperioden fram till och 
med 2018-12-31. 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i foljande ordning: 
partigrupp: 

(M) (M), (C), (FP), (KO), (MP), (S), (V),( Båp), (SO) 

(C) (C), (KO), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V) (SO) 

(FP) (FP), (C), (KO), (M), (S), (V), (Båp), (SO) 

(MP) (MP) , (M), (C), (KO), (FP), (S), (V), (Båp), (SO) 

(KO) (KO), (C), (M), (FP), (MP), (Båp), (S), (V), (SD) 

(S) (S), (V), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SO) 

(V) (V), (S), (Båp), (MP), (C), (FP), (M), (KO), (SO) 

(SO) (SO), (Båp), (M), (KO), (C), (FP), (MP), (V), (S) 

(Båp) (Båp), (SO), (S), (MP), (M), (KO), (V), (FP), (C) 
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Beslut om datum och klockslag under 2015 för 
kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunstyrelsens forslag till sammanträdestider foreligger: 

Beslutsunderlag 
Arbetsskottets forslag till beslut 2014-11-11, § 13 5. 

- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-11-24, § 167. 

Noteras att ett av årets sammanträden ska genom.Ioras i Skokloster. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att under år 2015 sammanträda enligt foljande: 

Sammanträdesdagar for kornmunfullmäktige-år 2015 

Sarnmanträdesdag: Måndag med start Id . kl.19.00 

Datum: 23/2,23/3,4/5, 15/6, 21/9, 16/11, 14/12. 

Beslutsexpediering 
Kommunkansliet 
Registrator 
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Förslag till beslut om annonsering av fullmäktiges kungörelser 
inför sammanträden för perioden 2015-01-01 - 2018-12-31 

Av kommunallagens KL (1991 :900) 5 kap lO§ framgår bl.a. att uppgift om 
ett sammanträde skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den 
eller de ortstidningar som fulhnäktige beslutar. För närvarande införs 
kungörelsen i Bålsta Upplands Bro-bladet. Kungörelsen anslås på 
kommunens anslagstavla i enlighet med bestämmelser i KL 5 kap 8§. 
Klmgörelsen redovisas även på kommunens hemsida/webbplats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-11-24 
Kommunstyrelsens forslag till bes l ut 2014-11-24, § l 72. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att under perioden 2015-01-01 - 2015-12-31 ska 
kungörelse av fullmäktiges sammanträden med ärendelista ske på 
kommunens anslagstavla och webbplats samt annonseras i Bålsta 
U p p lands-Bro bladet. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisar en utvärdering 
av beslutad annonse1ing innan forslag till annonsering får resterande 
del av mandatperioden redovisas. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

Kommunfullmäktiges ordforande avslutar sammanträdet och önskar 
tillsammas med övriga i presidet alla en God Jul och ett Gott Nytt år. 
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Noteringar från kommunfullmäktiges sammanträde 2014-12-15 

Sammanfattning 
I anslutning till dagens sammanträde genomfors följande: 

skolstipendier utdelas till de två grundkoleldasser som under året bäst 
forbättrat metitpoängen, järnfort med övriga klasser. stipendierna går till 
ldass 6 i Vibyskolan och till klass 8 i Västerängsskolan. 

Val fårrättas till SKL:s kongress 2015. 
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