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HÅBO 
!<OM MUN 

Datum 

2015-02-12 
Vår beteckning 

KS2015/24 nr 2015.882 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 

- Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans. nordstedt@habo .se 

Medborgarförslag om att förbjuda försäljning och inköp samt 
handhavande av fyrverkerier för allmänheten 

Sammanfattning 

Förslagsställaren fareslår ett forbud mot forsäljning, inlcöp och handhavande 
av fyrverkerier. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarfdrslag med bilaga. 

Kommunkansliets forslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
konnnunstyrelsen får beredning. 

l 



Sicriv ut meddelande i Out~öok.com 

Frän:
Skid<at: den 29 december 2014 19:08 
Till: Kommun 
Ämne: Medborgarförslag; Fyrverkerier 

Sida 3 av 3 

Jag vi ! att ni förbjuder försäljning och inköp, handhavande av fyrverke·rier för allmän hete n. 
Naturen tar stryk av alla kemikalier, vilda och tama djur skräms till döds 

Med vänlig hälsning 

~. 
https://dub 119 .mail.live.com/o llmaii.mvc/PdntMessages?inkt=s-v~se 2015-01-01 
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Till Kommunfullmäktige i Mörbylånga kQill.O+Ull 

Motion l'(;)rande begränsning för privatpersonet· att använda pyrotelmisb:a varor 
såsom fyrverke1·ier och smällare 

Fyrverkerier och.smällare .orsakar ärligen stora ko~tnader får 's.mnhället i form av direkta 
personskador och miljömässig påverkan men fyrverke.rlema medför också obehag får såväl 
mätmiskot som djur. 
Personskador uppstår då handhavandet ~;J.V de pyrotelrnislca aitiraljetna inte sker korrekt, 
säkerhetsfdreslctifter negligeras och i många fall bottser vårdnadshavru:e från att 1ninderådga inte 
sj älva får handskas med pyrotekniken varpå helt plötsligt inga regl~r gäller ror de unga. En 
söndersprängd hand eller förlorad syn ~r inget ovanligt i personslcadespektrat i samband med dessa 
olyckor. 
Det ftnns en uppsjö av råd och anvisningar om hl.ll.' man ska handslc~s med fyl-verkerierna, t ex vara 
nylcter, iaktta skyddsavstånd, aldrig luta sig över en pjäs~ etc, men trocy detta sker olyckor, 
Den miljömässiga påverkan består i att tungmetaller sprids ut i samband med explosionerna och att 
plastdetaljer som inte förbränns vid uppskjutningen också sprids. Inte bara rödlistade arter utan även 
andta djur i naturen kaq. få i sig av dessa plastbitar. Resultatet ·av detta kosttillskott kan leda till en 
smfu.tsrun död. 
Fytverl5:erier är i stort sett alltid förknippat med ljud~ffekter och smäll,ar. En del av vår population 
uppskattar detta meqan andra se_r det so1.p. skrämmande och oväsen. Vi har nysvenskar som har 
tramnatiska krigsupplevelser med sig och det är inte utan anledning det är förbjudet att avfyra 
fYrverkeriet närmru:e än l 00 m från vårdinrättningar. Enbart detta borde vara skäl nog för .ett 
totalförbud mot fyrverkedet och srtiällare. 
Man behövet· dock ip,te vara boende på vårdinrättnin,g får att tycka att smällandet är a behagligt och 
.ittiterande. En sak är att un~er en fårannonserad och begränsad tid på några minuter vara i n~·heten 
av smtlllandet, väsandet och pipandet En ·l,ill11an sak är att när som helst och var som helst riskera att 
plötsligt tvingas utstå Ijudeffdcterna under en od~jjruerad tidstymd ·då delru.· av våt befolkni:tig roar 
sig med att "smälla lite smällare". Penna del av be:follminge~. tenderar till att, enligt vår uppfattning, 
vara: i det yngre ålderSSpai1IJ.et ö ch av manligt kön. 
Såväl vilda djur som husdjur reagerar i högre eller mindre utsträckning på ljudeffektema. V år 
kommun :cynuner fortfarande lantbruk och gårdår med hästhållning. Fyrverkerierna orsakar i okänd 
omfattning str(!ss och panikreaktioner hos vara tam!ijur. Dräktiga ston. kan t ex kasta sin foster, 
andra djur flyr i pa:Qik genom stängsel. 
I vårt samhane :finps m~gder av hUJJ.dar som husdjur och många av dessa fat illa av oväsenP.et. 
Vatje år flyr hundar i pamk från sina ag~e. En del åtetfinns alclrig med~ andra bittas och manga av 
dessa uppvisar PTSD (post-traumatiska stress-syndrom) villcet kan l~da til~ att inan tvingas att 
avliva hunden då den inte alltid kan rehabiliteras. 
Man v~t att skotträdsla och fy:rv~t~etistnällande (som är en annrul. typ av ljud i örat på hunden) hos 
hup.c,iar till viss del är ä;r:(Uigt m:en till stor del äi' d.et ett iniätt beteende i fo1m av ld.assisk betfugning. 
Detta uppstffi.r ofta i samband med ett okontrollerat smällande i bostadsområden .eiler då man som 
hundägare ät; ute pa promenad riied sin hund öch någon tycker att det är kul att slänga srnäl1åre 
mot/efter de som ät qte på .en u:ivsam. promenad, Det :Gnns vissa inslag av vad man som hundägare 
skuU.~ ;kalla :töt sadi.sni i att forsöka skrämma htmd~· och människor. Dettä är hel~ oaccejJtab'eltr' 
Hos vissahMdar är· Örat~ä,konstt:u~erat attsmällare ors~kar stai·k smälta somhw1dendå.inte kan 
kqmil)a undan,. alltså en fottn av ljudöverkänslighet som givetvis orsakar panikrealctionet hos djuret. 
Ä vell. hos ·niälmiskor kan Slhfu.ia Uppstå i samband med höga ljud såsom smällare .. 



De lokala ordningsfdreskriff;etna i Mörbylånga kort1mun anvisat i §19 att: 

Användning av pvrotekniska (felstavat på hemsidan! ÖP:s anm) varor tillåts utan tillstånd 
av polismyndighet bara frän kl 20.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton 
fram till kl 01.00 följande dag. Avfyrn ingsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara 
närrna1·e bostadsbyggnad än 25 meter. 

Vi vet att det pågår ett planlöst och stundtals intensivt smällande i manga dagar runt de i 
fdreskdfterna:nälnnda dagama. Vi vet att det finns en reko:oitnendåtiori till försäljama av 
pytotelmiska v~ror att inte bötja sälja dessa tidigare. än tVå dagar fore nyårsafton: Vi wt att låp.gt 
ifrån alla forsälj&re fOljer denna rekommendation och därmed ocks.å bidrar till olägenh~ter]Ja. Vi vet 
att de allta fl~sta ~om 1 dessa lruapta tider köper de forhåll!:}l1devls dyJ;a pywtekniska vat.·oma är 
män. Vi vet att de flesta som hanterar pyrotekn:ilcen äl' män eller pojkar. Vi vet att det finns de, såväl 
män som kvinnor, pojkar som flickor? ·som uppskattar att vackert fYt"Verkeri. Vi vet att det .:finns ert 
stor mängd människor som skulle uppskatta en ännu tyd1igare begr~hsning av användatid~t av 
pyrotekniska varor än den q.eftedevd~ begränsningen som finbs nu. 

Ölandspattiet Södra kan se att de bestänunelser som finns nu inte respekteras och att de är svåra att 
kontrollera efterlevnaden av, trollgen beroende på att det är tillåt~t att smälla vid en angiven 
tidpunkt och att vårdnadshavare struntar i gällande bestärnrtiels~r. 
Tyvärr tror vi att den enda möjligheten att komma tillrätta med det som så många betraktar som ett 
pro b lem är att införa ett tot1;1.lf0rbud mot pr.i.v~ta :fyrvel'kerier. Det är inte att betrakta som en 
mänsklig tättigbet att bränna av fyrverkerier ochlellet smällare, snarare en mänsklig rättighet att 
sijppa utsättas för det. 

Ölandsprutiet Södra yrkar därfor att Mörbylånga kommunfullmäktige ändtal' § 19 i de Allmänna 
Lokala ÖnWngsforeslqifter for Mörbylånga KommUn till att 

inte tillåta privata fyrvet.:keri~r elle1· smällat.-e utan att ha tillstånd av Polistnyndigheten, 
oavsett vilken dag .eller tid pa året det är 
fYrverkerier som beviljas tillstånd ska kungöras på kommunens hemsida och på annat 
lämpligt sätt i näroinrådet där det ska genoJ;D.fcii'as. 

Om det är möjligt skulle vi också, j kombination meq ovanstående yrkande1 vilja införa forbud mot 
försäljning av ·pyrotekniska varor i l~o11ll,llunen fOf att på så sätt markera ett ställningstagande. 

Norra Möckleby 31 deceni.b.er 2013 

För Ölands~årtiet Södra, 
Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014!19 

Redovisning av berett medborgarförslag - bidragsansökan för 
lokaler anpassade för Bålsta Gymnastikklubbs verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade fårslaget till kommunstyrelsen får 
utredning 2014-02-24. 

I fårslaget fårslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastikklubb med ett 
utökat bidrag får att kunna hyra en egen hall samt att bistå med medel får att 
utrusta lokalen med får verksamheten lämplig utrustning får hela 
fåreningens verksamhet. 

Bålsta Gymnastikldubb bedriver gymnastik, dans, parkour samt 
motionsverksamhet får barn, ungdomar och vuxna. Under 2013 var ca 330 
barn och ungdomar, 200 motionärer och ca 70 ledare aktiva i fåreningens 
olika verksamheter. På barn- och ungdomssidan bedrivs både tränings-och 
tävlingsverksamhet Verksamheterna bedrivs i dag i huvudsak i av 
kommunen ägda och inhyrda lokaler. Förslagsställarnas önskemål är att 
Bålsta Gymnastik1dubb får tillgång till egen anläggning som är särskilt 
anpassad och utrustad får sin verksamhet. En egen anläggning där 
redskapen permanent kan stå uppställda gör det möjligt att effektivare 
utnytij a vatj e träningstiJlfålle då aktiva och ledare inte behöver lägga ner tid 
och kraft på att ta fram och ta bort redskap. En egen anläggning frigör också 
de tider foreningen i dag disponerar i kommunens idrottshallar och dessa 
tider kan då erbjudas till andra föreningar och verksamheter. 

Kultur och Livsmiljös yttrande 

Föreningar verksamma inom Håbo kommlin har möjlighet att söka 
lokal/driftbidrag får att subventionera en del av drift och 
underhållskostnader som fåreningen har får egen fastighet/anläggning (KFN 
2008/23 Hid.m 2008.548). Driftbidrag kan sökas med max 50 % av 
föreningens nettokostnader dock lägst lO%. Maxbeloppet för detta bidrag 
är 150 000 kronor. Förslagsställamas ansökan om extra fåreningsbidrag till 
Bålsta Gymnastikldubb avslås med motiveririgen att föreningen i dagsläget 
salmar egen anläggning och därmed inte uppfyller kraven får att kunna söka 
och erhålla lokal/driftbidrag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D15.457 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §20 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/19 

Förslag från  KS2014/19 hid.nr 
2014.183 

Regelverk får Föreningsbidrag och Föreningshyror i Håbo kommun 
KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548 

T j änsteslaivelse 2014-12-17 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-01-20, § 17. 

Utskottets tillstyrker förvaltningens forslag om att avslå begäran om extra 
fårenings bidrag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. FuJlmäktige beslutar att avslå begäran frän  
  om extra fåreningsbidrag till Bålsta Gymnastilddubb med 

hänvisning till Regelverk får Föreningsbidrag och Föreningshyror i 
Håbo kommun, KFN 2008/23 Hid.nr 2008.548, punlcten 5, 
Lokalbidrag/ driftbidrag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.457 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL 
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Medborgarförslag 
Frigöra lokaler för flera av kommunens föreningar genom att ge 

Bålsta Gymnastikklubb tillgång tilllokaler anpassade för föreningens 
verksamhet 

Föreningens verksamhet 
Bålsta Gymnastiklubb (BGK) har verksamhet för Håbo kommuns barn, ungdomar och vuxna men 
även bam och ungdomar från Upplands-Bro kommun deltar i verksamheten. I BGKs barn- och 
ungdomsverksamhet .ingår barngymnastik (från 2 års ålder), truppgymnastik, dans och parlrour. 
Dessutom tillkommer BGKs motionsverksamhet med aktiviteter för ungdomar och vuxna. 
Verksamheten på barn- och ungdomssidan bedrivs både på träningsnivå och på flera olika 
tävlingsnivåe:r för att kunna erbjuda så många b am och ungdomar som möjligt en .rolig och utvecklande 
fritid. 

Lokalutnyt~ande 
Bålsta GK hyr idag in sig i sju olika lokaler l kommunen: Västerängens sporthall (6 dagar/v), Lilla 
Futurum (5 dagar/v), Räddningstjänsten (6 dagar/v), Slottshallen i Skoldoster (4 dagar/v), Skeppet (2 
dagar/v), Knarrbacken (2 dagar/v) och simhallen (2 dag/v). 

Medlemsutveckling 
Föreningen har en alltjämt ökande eften:rågan på platser i barn- och ungdomsverksamheten. De senaste 
åren har barn- och ungdomsvet:ksamheterna ökat stadigt ~ed nya grupper varje termin. Hösten 2013 
:ingick närmare 330 barn och ungdomar, 200 motionäter och cirka 70 ledare. Inför vårterminen 2014 
kommer barn och ungdotnsverksamheten att öka med drygt 25% och även ledarteamet med minst 
10%. Flera grupper har dessutom önskemål om utökad träningstid. 

Verksamhetsutveckling 
Under de senare åren har Bålsta GK inte bara utökat verksamheten sett till antalet medlemmar. Det har 
skapats nya tränings-grupper i form av "FöräldraBam" -grupper, en grupp för barn och ungdomar med 
sät:skilda behov och flera parkou:rgrupper-. Alla dessa nya gruppe1: har skapats inom ramarna för de 
resurser som finns tillgängliga med avseende på lokaler och redskap. Dock skulle det kunna skett mer 
på den här fronten. Utvecklingen av föreningens verksamhet har under fleJ:a års tid begränsats både på 
grund av brist på tider i hallar samt utrymme fö.r de redskap som används. Utrymmesbristen gör också 
att de redskap föreningen har slits oerhört snabbt då man behöver lyfta fram och bort redskapen före 
och efter varje pass. Redskapen tar stor plats i jämförelse med andra sporter och tar tid att bygga 
iordning. Det tar tid från den halltid man har vilket leder till kortare effektiv träning och därigenom 
sämre utnyttjande av tillgängliga träningstide.r. Utöver detta blir inte ttänit1gen likvärdig för alla som 
deltar i föreningens verksamhet på grund av att träningen är förlagd till olika anläggningar som har 
olika förvaringsmöjligheter och därigenom bara kan erbjuda vissa typer av redskap. När nya redskap 
köps m är det oftast för att ersätta gamla utslitna redskap istället fö:r att utöka redskapspru:ken. 

Framtiden 
Bålsta Gymnastiklubbs vision är att alla som vill ska kunna träna och utvecklas så långt man vill på den 
nivån man vill För att kunna ge alla den möjligheten är tillgång tilllokaler som ät: anpassade till 
verksamheterna inom förenit1gen ett måste. Det liige man har idag, med aktiviteter utspridda i olika 
lokaler som inte ä:r optimala, förlagda på olika platser, gör att verksamhetens utveckling begränsas. För 
att lösa problemet bör så många delar av verksamheten som möjligt samlas på en plats, i lokaler som 
anpassas för detta. 

-HÅBO KOMMUN 
J(OMJUNSTYRELSENS FORVALTNJNG 

INKOM 

2014 -02- 14 : 



Fördelama med att ge Bålsta GK träningsmöjligheter under ett tak skulle vara många: 
Många t:immar skulle frigöras i de anläggningar föreningen använder idag. Då skulle andra 
fören.ingru: kunna få bättre tillgång tilllokaler för momhusträn.ing och andra arrangemang 
(tävlingat:/kutser m.m.). 
Fler grupper skulle startas då föreoffigen själv skulle kunna fördela halltider på ett effektivt sätt 
Många fler träningsgrupper skulle få tillgång till alla tränmgsredskap. 
Utnyttjandet av trä.ni.:ngstidet: skulle förbättras avsevärt dä tid inte skulle behöva läggas på att 
bygga och riva träningsredskapen varje pass. 
Säkerheten fö.r deltagare i verksamheteroa skulle förbättras genom att man skulle kunna erbjuda 
bättre utrustning 
Föreningen skulle kunna utöka de samarbeten som påbörjats med skolo:r och andra föreningar 
för att nyttja träningslokalerna på bästa sätt, även under dagtid. 
Löpande kostnader för att reparera och byta ut sliten utrustning skulle troligtvis minska 
eftersom .redskap skulle kunna vara permanent uppbyggda. 
Möjlighet skulle ges att bygga upp specialanpassade träningsredskap permanent. Redskap som 
inte kan användas i de lokaler man har tillgång till idag. 
Outnyttjade träningstider i en BGK hall skulle kunna hyras ut till föreningar som vill ha tillgång 
till träningslokaler och redskap sotn kanske inte erbjuds på andra platser. Detta skulle också 
kunna erbjudas föreningar från andra kommuner. I fårlängningen skulle det koona leda till att 
fler skulle få anledning att besöka vår kommun. 
En synergi.e ffekt med att alla BGKs verksamheter är samlade på ett ställe är att föräldrar skulle 
kunna träna samtidigt som deras barn tränar. Det skulle då innebära att fler får möjlighet att 
träna. 
BGK skulle få möjligheten att utveckla den egna och andra fö:r:eningars kvalitetsarbete genom 
att vara värdar för olika utbildningar genom Gymnastikförbundet Just nu är det svårt då det 
kräver att andra föreningar avsäger sig tider. 
Lägerverksamhet och helgkurser skulle kunna utveckhts avsevärt. 

Förslag: 
BGKs aktiva ledare och medlemmar har en gedigen kunskap, kompetens, engagemang och drivkraft att 
driva föreningen framåt för att fler, stora som små, ska få plats i verksamheten. Mitt medborgatförslag 
är att kommunen bistät Bålsta Gymnastikklubb med utökat bidrag för att föreningen ska kunna börja 
använda en för ve.rksamhetenlämplig hall med utrustning anpassad fö.r hela föreningens verksamhet 
Hänsyn bör tas till det växande antalet medlemmar och de möjligheter som kommer att erbjudas alla 
kommunens innevånare i form av utökade träningsmöjligheter, nya träningsformer, nya målgrupper 
samt synergi.effekter för andra föreningar i form av utökad tillgång till träningstider inomhus etc. 

Bålsta 2014-02-14 

Telefon: 
epos t: 
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Fötenit~gen använder sig av många stora redskap S(}ffi kravet vuxen hat1tering. Trampolinen v~er 300 kg, Tumblinggolvet 
mer än så. Det sliter på ledare, gymnaster och redskap att släpas fram och tillbaka. 
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Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 
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HÅBO· 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-02 

KS 2014/136 

Förslag till komplettering av arvodesreglemente avseende 
borgerlig begravningsförrättare 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15,§ 76, att anta arvodesregler 
avseende kommunens förtroendevalda. Kommunstyrelens förvaltning har 
uppmärksammat att de nya bestä.mmels.ema behöver kompletteras avseende 
arvodesrättet for kommunen borgliga begravningsombud. 

I tidigare bestämmelser så har begravningsombuden enligt foljand~: 

"Borgerlig begravningsförrättare, som ej uppbär årsarvode, äger rätt till 
forrättningsarvode i samband med begravnings." 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samma arvoderingsnivå ska gälla 
även fortsättningsvis, och föreslår därmed kommunfullmäktige att besluta 
att ovanstående formulering tilläggs arvodesreglementet § 7 

Beslutsuriderlag 

Arvodesregler för Håbo kommun 

Tjänsteskrivelse 2015-01-05. 

Arbetsskottets förslag 2015-01-20, § 3. 

Arbetsutskottet tillstyrker att dubbelt förrättningsarvode ska utgå per 
forrättning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att borgerlig begravningsförrättare, som ej uppbär 
årsarvode, äger rätt illl dubbelt rorrättningsarvode i samband med 
begravning. 

2. Fullmäktige beslutar att denna formulering tilläggs arvodesreglernas § 7. · 

Il 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.403 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS §8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015~02-02 

Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Miljö- och telarikforvaltningen fick 2011-02-23 i uppdrag att upprätta ett 
forslag till miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget ocl;t Plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat ett 
koncist fårslag på miljöstrategi for Håbo k;ommun. Miljöstrategin är Håbo 
kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av 
riksdagen. Syftet med miljöstrategin är att gynna och forstärka den 
ekologiskt hållbara utvecklingen av Håbo kommun. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-0 l att gå ut på samråd med fårslag till 
miljöstrategi for Håbo kommun. Samrådet pågick till och med 15 november. 
Efter samrådet har strategin reviderats efter :inkomna synpunkter. 
Komplettering har skett främst inom myndighetsutövning samt uppfåljning. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategi får Håbo kommun, ANTAGANDEHANDLING (KS2014/70, m 2014.3834) 
Tjänsteskrivelse 2014-07-07, KS2014/70, m 2014.2313 
Tjänsteslaivels 2014-12-16 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-01-20, § 5 
Socialnämndes yttrande 2014-11-04, 115 
Bildningsnämndens yttrande 2014-11-04 § 58 
Skolnämndens yttrande 2014-11-03 § 76 

Tillståndsnämndens yttrande 2014-11-03 § 93. 

Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens fårslag till strategi. 
s 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta miljöstrategin for Håbo kommun, 
2014-11-27, KS hidnr. 2014.3834. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2015.409 
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STRATEGI 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-16 

Vår beteckning 
2014/70 nr 2014.3834 

Miljöstrategi för Håbo 2030 

Håbo kommun är en expansiv kommun och har i dagsläget 20 000 invånare. I takt med att 
kommunens befollrningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. 
Kommunens utmaning är att planering av ny bebyggelse sker utifrån ett ekologiskt hållbart 
perspektiv, genom att den fi:ämjar annat färdmedel än bil, är resurseffektiv, värdesätter naturmiljöer 
samt den biologiska mångfalden. 

I Vårt Håbo 2030 står det beskrivet att kommunens tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt 
hållbar samt i balans med miljö och klimat. Med kommunens vision och övergripande mål som 
utgångspunkt for miljöstrategin änmar detta vägledande dokument att ge kommunens bolag och 
forvaltningar vägledning i deras miljöarbete. Detta speglas i sin tur i nänmdemas mål och 
verksamhetsplanering. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål1 

som fastställts av riksdagen. 

Syftet med miljöstrategin är att gynna och stärka främst den ekologiskt hållbara utvecldingen av 
Håbo kommun men strategin berör även de övriga hållbarhetsaspekterna. Detta är ett steg nänme att 
Håbo kommun blir en hållbar tillväxtkommun. 

I denna miljöstrategi identifieras iruiktningen på det miljöstrategiska arbetet och utifrån några av de 
miljöutmaningar Håbo kommun står infOr idag har tre inriktningar plioriterats: 

• Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 
giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefl-i kommun till år 2050. 

• Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ä1m1en från samhällets 
produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, 
mark och vatten och därigenom bli en giftfi'i och resurseffeldiv kommun. 

• Att sträva efter naturmiljöer m.ed mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla natunniljöer 
och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda fOrutsättningar får att kunna skapa, 
utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

1 Mi ljömål (2014) http://milj omal.se/sv/ 



STRATEGI 3 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-16 
Vår beteckning 

2014/70 nr 2014.3834 

Fossilbränslefri kommun 
Ar 2030 har H åbo kommun ställt om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna är 

fossilbränslefria. Vi strävar mot att hela Hå bo ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger 
upp energisrnaria alternativ. Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor 
och underlättar för kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Den kommunala organisationen är 

fossilbränslefri och visar vägen för övriga samhället som ska vara det år 2050. 

Kommunens orter och byar är utspridda och en stor del av kommunens invånare pendlar dagligen ut 
från kommunen till arbetet. Detta har framb1ingat ett bilberoende hos invånarna och ett omfattande 
behov av kollektivtrafik. För att nå det politiska mål att kommunen till år 2050 ska bli fossilbränslefri 
ställer detta krav på att minska bilberoendet till att främja andra transportmedel än bil. 
Transportsektom står idag for de största utsläppen av växthus gaser. Vägtrafiken genererar utsläpp i 
form av växthusgaser, fOrsurande samt övergödande änmen till luft, mark och vatten. 

Att minska kommunens energianvändning syftar till att sänka <hiftskostnadema och minimera 
miljöpåverkan. Den främsta miljöpåverkan kopplat till energianvändning är den påverkan som 
energiframställningen har på klimatet och den stora resursforbrukning som är ett resultat av 
energiproduktionen. 

För att bli en fossilbränslefri kommun ska Håbo konunun: 

• Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att sätta upp 
tydliga mål i handlingsplanerna. 

• Planera bebyggelsen och infrastrukturen fOr minskat bilåkande genom att främja användning och 
utveclding av altemativa färdmedel, såsom gång- cykel- och kollektivtrafik. 

• Ta ansvar för att minska ldimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till 
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda folkhälsa 
och tillväxtförmåga. 

Berörda miljömål: 

Begränsad 
lclämatpåverlmn Frisk luft God bebyggd miljö 



STRATEGI 4 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-16 

Vår beteckning 

2014/70 nr 2014.3834 

Giftfri och resurseffektiv kommun 
Aret är 2030 och i det giftfria och resurseffektiva Håbo brukas naturresurserna hållbart och 

kretsloppen är slutna. strävan efter giftfri och minskad resursförbrukning är kontinuerlig. Håbo 
kommun uppmuntrar till miljömedvetet företagande och medveten konsumtion. 

Alla verksamheter bidrar till att skapa avfall, utsläpp av miljögifter samt övergödande ämnen till luft, 
mark och vatten. Idag är användning och spridning av kemikalier i natmen ett av kommunens största 
miljöproblem. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp samt säkerställa att det blir en så liten 
påverkan på miljön och klimatet som möjligt. Detta ställer bland annat krav på den 
myndighetsutövning kommunen råder över genom att säkerställa att en minskning av användandet av 
miljö- och hälsofarliga ämnen sker. 

Kommunen behöver visa vägen genom att beakta miljöaspekten vid inköp av tjänster och varor och 
därigenom främja medveten konsumtion och ekologisk livsmedelsproduktion så störningar på miljön 
minimeras. Barn och unga är mer känsliga får kemikalier än vuxna. Det är därför extra viktigt att vi 
skyddar bam och unga mot sådana kemiska ä1m1en och produkter som kan vara farliga. Vi 
konsumerar dagligen tjänster och varor vilka har inverkan på miljön, därför laävs en ökad kunskap 
om hur den medvetna konsumtionen kan förbättras. 

För att bli en giftfri och resmseffektiv kommun ska Håbo kommun: 

• Planera för en hållbar samhällsplane1ing så natur- och vattemesurser skyddas. 

• säkerställa en hållbar avloppsvattenrening, dagvattemening och vattenförsörjning samt öka 
kretsloppstänkandet vid avfallshantering och därigenom säkerställa att kommunens samtliga 
vattenförekomster, framfor allt Mälaren, är friska och livslaaftiga. 

• Främja sambandet mellan mäm1iskors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. 

Berörda miljömål: 

Begränsad 
lcl!m at påve r!( an 

Ingen övergödning 

Giftfri miljö Go<! bebyggd miljö 

Levande sjöar ocl1 
valtendrag 

Grundvatten av 
god l<valitet 

Säker slrålmirjö 



STRATEGI 5 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-16 

Vår beteckning 
2014/70 nr 2014.3834 

Naturmiljöer med mångfald 
Håbo kommuns ambition är att till år 2030 skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya 

naturområden i anspråk och ha en florerande biologisk mångfald. Naturmiljöerna är väsentliga för 
såväl människor som för djur- och växtliv. l de fall värdefulla natur- och vattenmiljöer tas i anspråk för 
ny bebyggelse ska dessa ersättas och kompenseras i möjligaste mån. Kommunens rika naturmiljöer 

är en plats för rekreation och förvaltas långsiktigt genom skydd och skötsel. 

Håbo är en kommun där det films många vackra och värdefulla naturmiljöer for exempelvis 
bevarande av biologisk mångfald och for reheation. En stor utmaning är att säkerställa att 
naturmiljöer bevaras och utvecldas dels så att medborgama kan leva med närhet tillnaturen när 
kommunen växer i den takt som fomtsätts och planeras inför. 

För att vara en kommun med natutmiljöer med mångfald ska Håbo kommun: 

• Skydda, bevara och utveckla natum1iljöer och den biologiska mångfalden får att ge goda 
möjligheter att skapa, utveclda och stärka ekosystemtjänster. 

• Bevara och utveckla strandmm·åden och vattenmiljöer i komnumen på ett långsiktigt hållbart sätt, 
for att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom. 

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och 
möjliggöra for rörligt friluftsliv och rekreation. 

• Beakta skogens betydelse for friluftsliv, biologisk mångfald och som fåmybar resurs. 

Berörda miljömål: 

Levande slmgar 

Ingen övergödning 

Myllrande 
våtmarker 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Ett rikt 
odlingslandsl~ap 



STRATEGI 6 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-16 

Vår beteckning , 

2014/70 nr 2014.3834 

Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo 
En viktig uppgift får Håbo är att skapa forutsättningar for ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det ska 
vara enkelt och lönsamt får individer, foretag och organisationer att agera på ett sätt som gör att Håbo 
arbetar mot visionen och det kommunala övergripande målet om att bli en ekologisk hållbar 
tillväxtkonunun. Kommunen ska påverka andra genom att foregå med gott exempel och visa att en 
omställning till mer hållbara alternativ är möjlig. 

Kommunen har möjlighet att påverka samhället mot en ekologisk hållbar utveckling på den lokala 
nivån på många sätt. Det krävs kunskap och samarbete får att konununen ska kunna uppfylla 
miljöstrategin, därfår är dialog med medborgare, fåretag och organisationer en viktig del i 
miljöarbetet, liksom erfarenhetsutbyte och samverkan. Näringslivet har en betydande roll tillsammans 
med andra aktörer får att miljömålen ska uppnås. De fåretag som idag bedriver ett strukturerat arbete 
som har stor betydelse får miljön ska främjas. Varje kommuninvånare har ett eget ansvar får sin egen 
påverkan på miljön. 

Ansvar 

Hela den kommunala verksamheten ska, med hänsyn till verksamheternas art och uppdrag, vidta 
åtgärder i riktning att miljöstrategin fårverkligas. Håbos miljöstrategi omfattar kommunen som 
organisation och geografiskt område samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverka eller 
har ansvar får. 

Nationella, regionala och lokala styrdokument och lagstiftningar ligger till grund får val av 
miljöstrategins prioriterade verksamheter får att strategin skall realiseras. Kommunens vision 
tillsammans med de övergripande målen berör hållbar utveckling och utgör en grundpelare får 
milj östrate gin. 

Miljöstrategin är ett stöd får politiska prioriteringar och beslut om insatser. I nämndernas 
verksamhetsplanering ska miljöstrategin vägas in. Hur ansvaret och åtgärder bör fårdelas 
sammanfattas i tabellen nedan. 

• Miljöstrategin ska konkretiseras genom att vatje nämnd i sina mål och verksamhetsplaner väger in 
miljöstrategin med syfte att uppfylla miljöstrategins prioriterade områden. 

• Kommunstyrelsens fårvattning ansvarar får att ge forvaltrungar och kommunala bolag 
övergtipande stöd i deras arbete. Att samordna arbetet med miljöstrategin i1mebär att arbeta fram 
en kommunövergripande handlingsplan som sedan är vägledande får nämnderna i framtagandet 
av en egen handlingsplan for respektive forvaltning. Samordningen i1mebär även årlig uppföljning 
av miljöstrategin och handlingsplanema samt utveckla och driva på miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning underlättar koordinering av det 
fårvaltningsövergtipande miljöarbetet samt blir en naturlig länk till miljöombuden. 

• Miljöombuden finns inom kommunens samtliga verksamheter och har som uppgift att inspirera 
och driva på miljöarbetet i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning sammankallar till 
kontinuerliga möten under årets gång. 



STRATEGI 7 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-12-16 
Vår beteckning 

2014/70 nr 2014.3834 

Tabell J. Ansvars- och åtgärdsområden 

Ansvar Åtgärder 
Kommunfullmäktige säkerställer att de beslut som fattas efterlever kommunens vision och 

övergripande mål. 

Nämnder Väger in miljöstrategin i nämndsmålen och verksamhetsplaneringen. 
Arbetar fram en handlingsplan utifrån den kmmnunövergripande 
handlingsplanen. 
Uppföljning redovisas årligen till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens Ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag överg~ipande 

förvaltning stöd i deras miljöarbete. 
Arbetar fram en kommunöverglipande handlingsplan. 
Följer upp miljöstrategin, utvecklar, driver på och håller samman 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen. 
Underlättar koordineringen av det förvaltningsövergripande miljöarbetet 

Miljöombud Inspirerar och driver på miljöarbetet i verksamheten och finns 
representerade inom vaije verksamhet. 

Uppföljning 

Kommunens miljöarbete ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med avstämning mot 
miljöstrategin. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige 
och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 

Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen följa upp deras arbete och resultat av de åtgärder som 
baseras på verksamhetsplanen. Detta för att se hur väl respektive förvaltning arbetar med de 
prioriterade inriktningar som omnämns i miljöstrategin. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för 
att sammanställa en heltäckande redovisning av kommunens samtliga nämnders arbete. 

Utbildning 

För att säkra kompetenser inom kommunens organisation ska kommunen tillhandahålla 
miljöutbildningar för personal och förtroendevalda . Miljöstrategin ska vara ett underlag for innehållet 
i utbildningarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKQLL 

SoQiaJnämnden 

SN § 118 

DatLJm 
2014-11-04 

SN20141~9 

. ··-- HÄbO 1\ö;YIMUN 
KOW.!UNSTYRElSENS FORVALlNING 

. ' INKOM 

20.14 -n· 1 B 
KSIJrr ~N 

Jol'--l/1-~ loil.f. 3'-(ftf 

Socialnämnden·s svar på remiss angå~nde förslag till miljö
strategi för Hål)o lwmmun 

Sammanfattning 
Konm.1unstyrelsen beslutade 20i 4-09-0 l § ll7 att remittera forslag till 
:ttl.ilJöstrategi till S1:J.111tiiga nämnder .öch konununala bolag. Remissv:;rr ska 
vara.kommu~st)trelsens kansli tillha,ilda senast den 15 november 2014. 

Ärendebeskrivning 

I miljöstrategin har tre imilctningar prioriterats 

o Fossilb.ränslefP. kommun senast 2050 
., Giftfri och resun:effektiv kommun 
o Natunnilj ö er med mångfald 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens samm.anfatt<Utde uppfattning är att det är en föredömligt kort 
och konleret milj östrategi. De huvudopll."åden so~n valts ut är viktiga 
områden som har stor betydelse fdr den totala miljön och där det :finns 
möjligheter att Vidta konlcteta åtgärder. 

Socialförvaltningen vill doclc påpeka att eh åldrande beföik:ning med ett ökat 
antal äldre kan gÖra det sv~rt att rtrinslca energiforbrukningen for transporter 
inom-nämndens :verksamhetsområde. Fler kunder i hem~ än sten kommer att 
leda till flertesor. Givetvis kanuuer forvaltningen att arbeta med en.så god 
resmttplanering som möjligt och också så em~rgis.uåla biJ&r som möjligt. 

Nål· det gället den imuctning som handlar omnatt"!f111ilj ö er med mångfald 
vill fÖrvaltningen påpeka vikten av att. linderlätta för pewsöner med · 
funlctionsnedsättning att vistas i skog och tna:dt. Det lcat;~. till exempel handla 
öm att förbättra ti[j.gängligheten till strandonwåden och vattenmiljöer eller 
göra vissa promenadstråk tillgängliga även ·for till exeiQpe1 personer som 
sitter i rullstoL 

Beslutsgång 
Mllj ö partiet fOreslåJ.· att ordet dagvattenrening ska läggas till på sidan fyra i 
ptllikel). två efter ordet avfallshantering. 

Beslutsunderlag_ 
'fjänsteskdvelse, daterad 2014-10-21, m: SN 2014.2742. 
I(o:qummstyrNsens heslut 2014-09.,01 § 116 
Miljöstrategi; d::t-tQrad 2014-06-19, dni' KS 2014/70 ni· 2014.2117 
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HABO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

~N§ 118 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPR.OTOKOLL 
Dat!,lm 

2014-11-04 

SN 2014/29 

l. Socialnänmden beslutar att yttra sig över forslaget till miljöstrategi i 
enlighet med förvaltningens "Uänsteskrivele och iT:~,iljöpartiets tillägg. 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsens kansli 

EXPEDIERAD ~IGNATUI'l 

l 



f'l1 HÅBO "eJ l<öMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-04 

Sildningsn~mnd 
hr~ Du r,v1vt M u N 

KOM\lUNSTYRElSENS FÖRVAL lNitlG 
INK PM 

2014 ~ 11"- 1 3 
BLN §58 BLN 2014/45 

KSiJ!lr Re:lilr 

Jo l\( /1-() J .'Lo l'"(. 3tf l t 
· ---- ~-- -·-- -~ - ·- . ~- -~--

Bildningsnämnd.ens yttrande över förslag till Miljöstrategi för 
Håbo kommun · · 

Sånirhanfattnirig 
Konmrun:?tyreTseii har dl;)n i september 2014 (§ 116) beslutat att remittera 
ärendet över-förslag till milJostrategi :för Håbo lconnnun till samtllga 
nämnder och kmnmunala bolag för yttrande. Yttrandet ska vara 
komm.unstyrelsehs kansli tillhanda senast 2014-11-15. 

Förvaltningen fore.Slåt att n.ämi;tden tillstyrker fdn~slagen nilljöstrategi, och 
föttraltningen9 yfuaude över :tör~lagen miljöstrategi. 

Ett lik;alydande yttrande över milj östrategin har behandlats av skolnämn den. 

Förslag tlJI beslut på s~mmanträdet 
Ordfdninden: Bil~gsnämnden tillstyrker föreslagen J;nilj östrategi, och 
förvaltningens yttrande över föreslagen rniljöstrategi. 

Beslu~sunderlag 

Föredragningslista 2014-10-28" BLN 2014/45 nr 2014) 745 

Tjänsteskrivelse Yttrande Hid2014.1691, 2014-10-:-17 
KonununstyJ;else~ protoLm11 (§ 116)J 2014-09-01 

Förslag till miJjostrategiJ KS 2014.2117 

Beslut 
l. BildningsnällJ11den tillstyrker fore~lagen miljöstrategi, och 

forvattningens yttrande över föreslagen miljöstrategL 

Beslu~sexpedierlng 
Kmill11uns.tyrelseri 

Zlal 7 L-.. 
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VTTRANOE 1(2) rr±1 HÅBO W KOMMUN 
Dalum 
2014-10-17 

Vår beteckning 
BLN nt 2.014.1691 

Barn~ och utbildningsförvaltningen 
Sam~ och utbildningskontoret 
Hans Efmeheq, ·Förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@bildning.habq.se 

Bildningshämndens yttrande över förslag till miljöstr~tegi för H åbo kommun 

Sammanfattning 
Förvaltningen toreslår att nämnden tillstyrker föreslagen. miljÖ&trategi, 

:I(.onmuuistyretsen har den I september 2014 .(§ 116) beslutat att remittyra ärend«;lt över forslag 
till miljöstrategi for Håbo kormmm till samtliga nämnder och lcomrultnal!:l. bolag for yttrande. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2014-11-15. · 

Miljö-strategin kan sammanfattas med att respektive verksamhet ges frihet att bidra till fastställda 
mal efter faktiska förutsättningar. 

strategin är kommun.ehs sätt ätt möta de nationella m:lljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen 
o~h innebär att lcomnilmen sk~ varafosstlbränslefri år 2050, giftfri och resursriffektiv samt ha 
nattwmiljöer med mångfqld. strategin omfattar kommunen som organisation och geografiskt 
område, samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverlca eller här ansvar får. 
Sqategi11 är ett stöd får politiska prioriteringar och beslut om insatser och ska forveildigas 
genom att den kortununala. ve1'ksamheten, med hänsyn till verksamhetemas art och uppdrag, 
vidtar åtgärder i enlighet med strategin. Med strategin har kortmJlmen möjlighet att påverka 
samhall et mot en ekologiskt hållbar utveckling. Och genom att foregå 1p.ed gott exemp-~1, och 
visa att en omställning till mer hållbara altemativ är möjlig, kan kommunen påverka.andra. 

Mlljostrategins betydelsr; för Bildningsnämnden och skolnämnden 
Nämndernas arbete påverkås av milJÖstrategin genom att nämnden ska konkretisera strat(}gin i 
sina mål och verksamhetsplaner med syftet att uppfylla strategins prioriterade o.mi:åden. 
Nämnderna ska fdlja upp arbete och resultat av åtgärder i verksaplhetsberättelsen so1n redovisas 
till ko:n:ununstyrelsens fotvaltn:ing. 

Utöver ovanstående pekar strategin inte på dil'eicta åtgärder eller på.kämverksamhyten fcir 
skolnämnden och bildningsnämnden: Med liänvisniug till ansvarsfördelningen in:om komnumen 
samt att strategins tre mål och övrigateson((mailg i ~kr i velsen framforallt p~lcar på .komii:,lunen 
som pl~nemr~ och inl~öpare san~t som ägare oc.l;t.fcirvaltare av mark ool} fastigheter, ko;tiim:e:t; 
strategins verkan i1:ämst vara indi.l'ekt på näinnderJJ.~ och dess Verlcsamheter. 

Miljöstrateg/r'ls betydels·e för Barn- och Utbildningstörvattningen 

.strategin pekar :lnte clirekt på fcitvC~ltningens verksamheter men koW!ner att påverka 
forvaJtningen indirekt på olika sättgenom val-somandra deXar av kom:t:nun~n gor till följd av 
strategi1,1, Det kan exempelvis v;:ira val som görs :av fastighetsfdrvaltfl.ren och i ·centraliserade 
\lpph~ndli.Ugar. Ett upperi.b~rt tillfåll e. då strategin kommer att påVerka fOrvaltning~n är vid 
upphandlingar söm fotvaltirii1gen gör;for den egna verksamheten~ exempelvis av ttai1spmier. 

För att strategin och elen konlö.·etised~g som näninqerna gör ska fä deti implem~nt.ering som 
be~öv~ kommer det p~ fjän:;;ten1anfianivå bävas kompetens i miljöft.~ågot ooh ett sarD,{!tbet~ med 
andra .delar av kommunen, framforan t fastighetsförvaltaren och upphandlingsavdelningen. För 

H/H36 KOf\11fV1UI\! 16. Blldningsn~lmnde ni 
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YTTRANDE 2(2} 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-10-17 

Vår beteckning 
BLN nr2014.1691 

detta kap_ d~t komma att k:täws kunskapsmässighj~tp uch en tydlig ansvarsfqrdelning av vem 
som bevat<ar att strate~s olika delar foljs och hur eV.entuella målkonflikter hq.nter~s. 

strategin tange.~;ar ovanstående frågor och är fonhodligen en anledning till att lcomrnunstyrelsens 
fdrva1tning ska följa tJ.PP och samordna arbetet samt vara stödjande~ pådrivande och 
leoordinerande i forValtnifigsövefgripanöe frågor. Däriltöver ska kommunstyrelsens forvaltriing 
vara en IJaturlig länk till fo.rvaltni.ngamas miljöombud som ska inspirera och driva på 
miljöarbetet i verksamheten. Det k~n dock inte nteslutas att vlkten av det 
forvaitn"itigsöverslcrid(\.nde samarbetet har underskattats. 

Beslutsunderlag 
Kommtinstytelsens pro.tok:oll (§116), 2014.,.09-01 

- Förslag till miljöstrategi, KS 2014.2117 

Förslag till besl1,1t 
l. Bildningsnämnden tillstyrker fdreslagen miljöstrategi. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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rrt1 HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

_,KOMMUN 
S[<olnämnden 

Datum 

2014-.11-03 
HAGU (,UJYiJ''lUN 

KOM\IUNSTYRELSENS FORVAL miN G 
INKOM 

2o14 ~a- 1 3 
SKN § 76 SKN 2014/584 KSOfr ReijN 

.2c:_~t/1:_ö _ I_J-o!~ :SY!~ 
Skolnämndens yttrande över förslag till mlljöstrategl för Håbo 
kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsenhar den l september 2014 (§ 116) beslutat attremittera 
ärendet över fårslag till miljöstrategi föt Håbo kominun till samtliga 
nämnder och kommunala bolag för yttrande. Yttrandet ska vara 
ko.tmnunstyrelsens kansli tillhanda senast 2014-ll-15. 

Miljöstrategin kan sammanfattas med att respektive verksamhet ges frfuet 
att bidra till fastställda mål efter faktiska förutsättningar. 

strategin är kornmunens sätt att möta de nationella :miJjökvalitetsmål som 
fastställts av tiksdagen och :innebär att kommunen ska vara fossilbränslefri 
år 2050, giftfri och resurseffektiv samt ha natu;ni2iljöer med mångfald. 
Strategin omfattar kommunen som organisation och geografiskt område 
samt det arbete korumunen direkt eller indirekt kan påverka eller har ansvar 
för. strategin är ett stöd får politiska prioriteringar ooh beslut om insatser 
och ska forverkligas genom att den kommunala verksamheten, med hänsyn 
till verksamhetemas art och uppdrag, vidtar åtgärder i enlighet med 
strategin. Med strategin har ko:tnm.UJJ.en möjlighet att påveika samhället mot 
en ekologiskt hallbar utveckling och genom att fcixegå med gott exempel och 
visa att en omställn:ing till mer hållbara alternativ är möjlig kan kommunen 
påverka andra. 

Mil}ostrategins betydelse för Skolnämnden och Utbildningsnämnden 
Nämndemas arbete påverkas av milj östt;~tegin genom att nämnden ska 
konkretisera strategin i sina mål och. verksamhetsplaner med syftet att 
uppfylla strategins. priodterade områden. Nämnderna slm följ a upp år bete 
och resultat av åtgärder i verksamhetsberättelsen som tedovisas till 
komm~tyrelsens forvaltning. 

Utöver ovanstående pelcar strategin inte på direkta åtgärder eller på 
kärnverksamheten för skolnämncien och bildningsnämnden. Me.d hänvisning 
till ansvarsfdrd.elningen inom komml,lllen samt att srrategins tre mål och 
övriga resonemang i skrivelsen :framförallt pekar på kommunen som 

·plaueraxe och inkÖpare samt som ägare och forvaltare av mark och 
fastigheter, kommer strategins verkan främst vara indirekt på nämnderna 
och dess verksamheter. 

(VIiljöstrategfns betydelse for Bwn- och UtbNdningsförvaltningen 

f-Il 

Si.tategiri pekat int6 direkt på forvaltningens verksamheter men kommer att 
päve1ka fö:tvaltniri.gen indttekt på olika sätt genom val som andra delar av 
kommunen gör till f'åljd av strategin. Det kan exempelvis vai'a val. som göTs 
av fastighetsfdtvaltaren och i centralisexade upphandlingar. Ett l~ppenbart 
tillfåll e då sn-ate gm kommer att p a verka for:valtningen är vid upphamll:higar.-J~-:-l ~"Z\-::~.:=-~ 0::::-_ -~=--\~(-) r....,·JJ~r.-1! -U-1\-l 

JUSTERARE 

tJV/cr-1 
EXPEÖIERJ\D j(}> SIGNP,TUR UTDRAGSBESTYRKNING S};C.J li1~·:: ~·l ':Nr2o14.4690 ttJ 
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rri1 HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11~03 

Skölnämnden 

JUST~RAA!= 

SKN § 76 SKN 2014/554 

Forts. 

skolnämndens yttrande över förslag tm miljöstrategi för Håho 
kommun 

som forvaltningen gör for den egna verksamheten, exempelvis av 
transporter_ 

F ör att strategin och den konla:etisering som nämnderna gör ska :fa den 
implementering som behövs kommer det på 1jänstemannanivå krävas 
kompetens i :miljöfrågor och ett sarnarbete med andra delar av kom mnnen, 
framforallt fasti.ghetsfarvaltaren och upphandlingsavdelningeri. För detta 
kan det komrna att krävas kunskapsmässig hjälp ooh en tydlig 
a.nsvarsfordelning av vem som bevakar att strategins oillca delar foljs och 
hor eventuella målk:Qnilikter hanteras. 

Strate.gin tangerar ovanstående frågor och är fånnqdligen en anledning till 
attkommunstyrelsens förvaltning skarolja upp och samordna arbetet samt 
vara stödjande, pådrivande och koordinerande i forvaltn:ingsövergripande 
frågor. Därutöver ska komml!llStyrelsens förvaltning vara en naturlig länk 
till förvaltningarnas mjljöombud som ska inspirera och driva på milj öarbetet 
i verksamhet(W. Det kån dock inte uteslutas att viteten av det 
förvaltningsöverskridande samarbetet har underskattats. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista ärende9, 2014-10~24, SKN2014/554m 2014.4583 

1]änsteskrlvelse1 2014-10-10, SKN2014/554 m 2014.4273 

~ommu:nstyrelsens protokoll (§116)1 2014~09~01 

Förslagtill miljöstrategi, KS 2014.2117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordfo:r;anden: Skolnaumden tillstyrker fareslagen miljöstrategi. 

13eslut 
l. Skolnä:rimden tillstyrke-r föreslagen miljöstrategi. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEPIERAO SIGNAWR 
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m w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Pa.tum 
2014-11-03 

H1\bU KOMMUN ~- ~ 
l<OMWif.STYRELSENS FÖitYAL TNIHG 

INKOM 
Tillståndsnämnden 

,JUSTERl\RE 

201~ -10- o 4 
TSTN § 93 TSTN 2014/45 I<SDrr Rllg.nr 

. Ro llt /1-o _)011
·( . 311-cl 

Byggw Och miljöförvaltningens synpunkter 

Allmänt-
Bygg- och miljöfårvaltningen ser mycket positivt på att ett forslag till en 
miljöstrategi har upprättats~ då fötvaltnllige)l set att ett en sådan strategi 
behövs i Håbo kommun får att komm)ln,en ska kunna stärka sitt miljöarbete. 
Utfornminge11 ay fårslaget ·till miljöstrategi är övergripande, och upprättad i 
enlighet med Håbo komn;mns liktlinjer får styrdokument Det är ett så kallat 
alctiverande styrdokument, där nästa steg blir en konkretisering där medel, 
metoder1 vem som ans-varar och tids~spekter me4 mera förtydliga,s. 

Förslaget till miljöstrategi innehåller översiktligt ett antal nedslag inom 
områden som. har bedömts Viktiga för lcomrtmnen att fokusera kring. Det är 
värde:fWlt att i det miljöstrategiska arpetet foku$era på ett antal riktade 
områden som då till stor del ändå inlduderar flertalet av de nationella 
miljömålen. Bygg-- och .miljö förvaltningen anser att de tre valda 
inrik:tningama synes täcka relativt stort område angelägna får Håbo 
kommun. 

Det skulle vara ay värde att komplettera strategin med en kort beskrivning 
av Håbo komm.tms mer specifika ulmarringar inoni miljömmådet. En 
beskrivning av hur pr0blembilden ser ut medfdr en bra ingång och ökru: 
foi:ståelsen får de tre valda inr.iktningama. 

I forslaget står det att strate.gin ska stärlca eko lo gfslct !+ållbar utveckl:ing samt 
.att kommllilen ska bli ~n ekologiskt hållbat tillväxtkommun. Bygg- och 
miljöfårvalb:ringen menar att hållbarhet optimalt nås genom att sträva efter 
ett hållbart s<UPhälle ur ekologiskt~ socialt och ekonomiskt perspektiv och 
ser inte att det fi:amgår varfår just den ekologiska lyfts fram särskilt. Det 
vore bra med en fårklaJ.:ing la.i.ng det. 

Fossilbränslefri kommun 
Bygg- och miljöförvaltningennoteraT att det finns en mycket hög ambition 
att Håbo komrmUJ. som organisation ska våta fossilbränslefri till åt 2030. Att 
lyckas med den ambi.ti.onenlqäver ett malli+t1Ictat och strategislet ~rbete, 
vilket då miljöstrategin.och kqmmande handlingsplan/-plarter måste lägga 
grunden fQr. 

Giftfri och resurseffektiv kommun 
Det :fums en tad godå målsätt11ingarredovisade i miljöstr~tegin unde.r giftfi:i 
och r~sutseffelctiv lcoinmnli.· Bygg- och miljöforv~ltningen föreslär ändå ett 
tillägg so.m. h~idlar om miljö~ och b.älsöfariiga ämnen) och där 
forvaltningens myndighetsutövning spelar roll i syfte att just minska. 
användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

zo. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDMGSBE!'in'RKNING Nr2014.443 
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HÅBO 
KOMMUN 

~AMMA~TRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

JUf)T(':RARE 

TSTN §9~ TqTN 2014/45 

Vad gäller frågan orb. våra vatten så fångas det i förslaget bland annat 
geno:in att Mälaren ska vara frisk och Hvsktaftig. Bygg- och 
miljörorvaltn:ingen föreslår att sttategin i detta stycke :inklud~rar samtliga 
vattenforekorn&ter.i kommunen, där natutli~is Mälaren är den vikti-gaste. 

Naturmiljöer me.d rn?ngfafd 
Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i Vikten av att kommimen hat 
naturmiljöer med mångfald, och föresiår att naturvärdena i strategin ges 
ytter:ligare tyngd i den beslaivande texten. Samtidigt somnatutmiljöerna är 
väsentliga förmänniskan så är de också det för djur och växtliv, vilket bör 
framgå. 

Vad gäller ·visionstextens skdvning om att Håbo kommu.i:J. till år 2030 inte 
har tagit nya naturo]J]Tåden i anspråk fdr ny bebyggelse ser bygg- och 
miljöförvaltningen en mots-ättning med de expansionsplaner som för 
närvarande :fin:llE!. Visserligen kommer en stor del av den nya bebyggelsen 
tillkomma genom förtätning, vilket då sparar naturmark:. Men det torde :inte 
g~ att leonuna ifrån att ytterligare naturmark faktiskt tas i anspråk för 
exploatering. Bygg- och miljöforvaltningen föreslår en omformulering i en 
rildning om att i de fall det tas naturmark i anspråk för ny bebyggelse så k~ 
kompensationsåtgärder bli aktuella. Vid förlust av värdefulla miljöer och 
natur~ och vattenvärden ska dessa ersättas och de förlorade värdena ska 
kompenseras i möjligaste mån. 

Här '41-r miljöstrategin upp begreppet e.kosystemtjänstei:, viik:et är vilctigt att 
tippmärksamma i en.nriljöstrategi. Bygg~ ooh.tniljöförvaltningen ser det som 
att gep..om att slcydda, bevara och utv-ecJ_da natm.tniljöer och de:t;1 biologiska 
må11gfalde:t;1 så ges goöa forutsättningar för att kunna sk11pa,_ ~1tveclda och 
stätlca ekosystemtiän-ster. 

Det ska vara lätt att gijra rätt i Håbo 
Under detta av~h-tar milj östrategin upp några :av lcon-n;n;unens olika rpller 
som på olika sätt påverkar inom·:ramen för kollllil.unens :miijöarbete. Byggw 
oqh :nllljöförvaltningen vill föreslå att det i sartunanhanget kan vara lämpligt 
att även belysa ko:tnmunens myndighetsperspektiv och tilisynS!ltbetet. 

Ansvar, uppfQ.Jjn/ng och utbildning 
F örslaget till miljÖstrategi pekar ut hur d~Hortsatta arbetet ska l~ g gas i.tpp 
liled efterföljande plan for mer lconlcretä åtgärder, ansvarsfiågör och 
tidsaspekter med mera. Det föreslås att respektive nämnd ska upp.rätta en 
sftdlln handlingsplan oyh i sin-fl. mål oc.h verla;amhetsplaner kot;llq:etiseJa hur 
miljpstra,tegin vägs in m~d syfte att uppfylla miljöstrategins priörlterad~;: 
områd"en. 

Bygg- ochmiljöförvaltningen instämmer i den utveddingen rned 
håndl4lgsplau, -:ti1eu skulle vi!ja som ett första S"tefS se att det i god dialog_ och 

--
SimlAT UR UTDRÄGSBESTYRI<NING 
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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-11-03 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

r$TN §·93 TSTN 2014/45 

utifrån forvaltningsövergripande samverkan: tas fram ~n 
kQ.m.tnunövergripande hap.d.lingsplan, som sed~ i nästa steg kan bli 
vägledande och styrande for respektive nämnds egyn handlir).gsplan,. 

Genom ett Såda,nt upplägg erhålls nog stqrre tydlighet vilka åtgärd~r som är 
väseJJ.tliga för komm1Ulen totalt sett att fokusera kring. Samtidigt som det då 
Jean göras en beslp.iv:nillg av nuläge for olika aspekter, och utifrån det sedan 
lrunna folja upp hur det gåt i måluppfyllelse . . Såväl d~hnål som slutmål bör 
då sättas som landar mot hörisont~ret 2030. 

Med stöd av en sådan övergrlpaud.~ handlingsplan blir med största 
sa:Iiliolikhet även :p.ämn.demas h~n~!ngsplau:er mer framgångsrika. För att nå 
målen till år 2030 är det angeläget att samtliga forvaltningar och 
verksamheter drar åt samma håll och verkligen spo1ras till att lägga.ribba:iJ. 
högt så att tilh·äokliga åtgärder läggs fast for att nå det hållbara :S:åbo. 

I handlingsplanen tydliggörs då lämpligen ytterligare kring roller och vem 
som ansvarar for vad. Ävenmiljöombudens roll och ansvar bör tydliggöras. 
Det skqlle dock kunna framgå redan av rti.ilj östrategin "lite mer kring 
komin:tinens t(,) Il och vilka möjligheter en konmum faktiskt har att påvedca 
och ägerrådighet över. 

Avslutningsvis tar forslaget till miljöstrategi upp vil(ten av ut bUdning. och 
ökad kompetens inom miljöonttådet, vilket sj~lvklm;t kommer att vara en 
vilrtig ingrediens for fratngång. 

Vid uppfoljning och utvärdering kopplat till behov av uppdaterade och 
reviderade 'handlingsplaner framöver föreslåt bygg- och milj(;)forvaitningen 
att forvalttringsöv.yrgripande konferenser arrangeras. Detta fdr att få bilden 
så heltäckande som möjligt, och därmed fånga d~ vilctigaste u;trn:a,ttln.garna 
för att kunna nå Håbolcom;nnms störstamöjliga framgång inpl.J;l 
iniljöområdet. · 

B~I u.tsunderl~g 
- Förslag till rriiljöstrategi för Håbo kommuu, 2014-.06-19 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27 

För~[ag till beslut 

1. TiJ;Is~åndsnämnden tillstyrker upprättat förslag till milj.ö.strategi med 
beaktande av de synpin)lcter sö:tn bygg- och ntiJ..jöforvaltningen har 
redovisat enligt ovan. 

~~sJ ~tsexpedi er i ng 
Kotn1lltmstyrelsen, plan- oQh utveckling 

SIGNATUR Un:iRAGS9ESTYRKNING 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-03 

Mltiö- oqh telmlknä,mnden 1-IAU_u KufYiNUN 
I<OM\IUNSfYRfl.SENS FÖRVAL TNIHG 

INKOM . 

MTN § 96 MTN 2014/67 2014 ,.10- o 4 
KS!n Reg.nr 

Yttrande på fqrslas till miljöstrat~gi för Håbo kommun 
dJ)l'-\/7-?. 1 .~ . .01\.1. 3'11-g 

Sam.manfa~tning 

Miljö- oohtelcoikfdrvalfuingen fiol~ 2011 i uppdrag av miljö- ·och 
telmilcnärnnden a~ ta fram en nriljösfrategi tor Häbo kommun. Under 
afbetet, som tidigare lcoordrn.erats av miljöstrate~ema, har m,as~or av 
seP.Iinmier genonifcirts, uJbildninga:t har genomgåtts och 
kottununövergripande arbetsgrupperhat hjälpt till att ta fram ett bra 
un,derlag till en miljöstrategi. Kommunstyrel~en tog vid årsskiftet 2013/2014 
över uppdraget och har sedan dess förfinat forslaget och nu finns ett fårdigt 
förslag ute på remiss. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda 15 
Jiovember 2014. 

Miljöstrategin är Håbo ko:mmuns sätt att möta de nationella 
miljökvalitetsmål som fastst~Ut:;; av rjlq;~gen. Syftet med miljöstrategin är 
att gyn:na och forstärka den ekologiskt hållbara utvecklingen i Håbo · 
kon:mlun.. Det är förvaltningens bedömning att fotslaget till en miljÖstrategi 
är genomarbetat, bra och att detta Skulle ku.nna ut;tderlätta arbetet med miljö, 
energill och klimatet samt även undetlätta om kommunen bestämmer sigfor 
att bli alctiv lnedlem i Sveriges ekokommuner, Millenniekon1mun, 
Klimatko:rnn'lunerna, Fair Trade City, Borgmästaravtalet och Intttmational 
Col.llicil for Local EnyJrm~ental Initiatives (ICLEI). Malmö sta(!, 
Eskilstuna kommun och andra kommuner som ligger högt upp i 
Miljöaktuellts kommtnranking är ofta med i alla eller i alla fåll flera av 
dessanätverk/organ.lsa:tiöner ochjobbar aktivt med dessa fi:ågor. 
FörvaiWngen f}täller sig positiv till det framtagna fö:rslaget till miljöstrate.gi. 

BesJ.utsunderlag 
Förslågtill miljöstrategi för Håbo kom.inun, 2014"09-'öl, r<:s § 116, KS 
.2014170 
Håbo ico:mmlllis miljöstrategi __, Strategi tör ekologiskhållbarutveblding 
i l-Iåbo kommtin1 2014-06-19? ;KS2014170 nr 2014.2117 
Tjäp.steskdvelse, 2014.,10~14 

Beslut 

l. Miijö- öch telq:ril.rnäninden besluten;: att överlärotia yttrandet till 
l<;onununstyrel!)en. 

2. Miljö~ o oh tek:Qilmäinnden beslutar att påtasrafep. j~st~ras o:rnedelbart. 

Beslutsexpediering 
Komn:ninstyrelsen 

EXPEDIEMO SIGNATUR 

Z~-~ 



1 {1) rnl HÅBO W KOMMUN 
Datum 

2015-02-11 
Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.855 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

Avsägelse av uppdrag samt val av ersättare i styrelen för 
Håbohus AB efter Robert Kohlström (SD) 

Sammanfattning 
Fullmäktige utsåg 2014-12-15, § 84, styrelse får Håbohus AB fi:am till slutet 
av den bolagsstämma som fåljer närmast efter nästa ordinarie val till 
kommunfullmäktige. 

Robert Kohlström (SD), ersättare i styrelsen, avsäger sig uppdraget. 

Valberedningens nominering: N. N. () 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 84 

- Avsägelse från Robert Kohlström (S). 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige entledigar Robert Kohlström (SD) från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB. 

2. Fullmäktige utser N.N. () till ersättare i styrelsen får Håbohus AB, efter 
Robert Kohlström (SD) får resterande del av innevarande 
mandatpmiod. 

Beslutsexpediering: Matrilcel, vald samt löne- Karin Csaszar 



AVSÄGELSE 

Datum: 2015-01-13 

Härmed avsäger jag, Robert Kohlström med personnummer mig min plats som 

ersättande ledamot för Sverigedemokraterna i styrelsen Håbohus AB med omedelbar verkan p.g.a. 

tidsbrist. 

Sign: _ __________ _ 

Namnförtydligande:, _ ___________ _ 

Personuppgifter 
skyddas i enlighet 
med PuL 



1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-09 
Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.142 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@flabo.se 

Avsägelse av dels uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
och dels som ersättare i barn- och utbildningsnämnden -Jean
Pascal Medefjord (KO) 

Sammanfattning 
Jean-Pascal Medefjord (KD) avsäger sig de båda uppdragen. 

Valberedningens muntliga nominering gällande ersättare i barn- och 
uibiliUngsnäninden: 

Beslutsunderlag 

Avsägelsen fi:ån Jean-Pascal Medefjord (KD) 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Jean-Pascal Medefjord (KD) begärt 
entledigande. 

2. Fullmäktige utser N. N: ( ) till ersättare i barn- och utbiliUngsnämnden 
för resterande del av mandatperioden, fram till och med 
2018-12-31, efter Jean-Pascal Medefjord (KD). 

3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att tillslaiva 
Länsstyrelsen i Uppsala län med begäran om att ny ersättare utses efter 
Jean-Pascal Medefjord (KD). 

Beslutsexpediering 
Jean-Pascal Medefjord (Iill) 
Vald 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Manikel 
Löne- Karin Csaszar 



Frän: 
Till: 
Ärende: 
Datum: 

VB: Till kommunfullmäktige l Häbo 
den 9 januari 2015 08:53:54 

Från: Jean-Pascal Medefjord [mallto:j ] 
Skickat: den 2 januari 2015 17:01 
Till: Hans Nordstedt; Fred Rydberg 
Ämne: Till kommunfullmäktige i Häbo 

Jag Jean-Pascal Medefjord (KD) avsäger mig härmed platsen i kommunfullmäktige som 
ersättare. Detta beror avsalmad av tid. 

hänvisar till Fred Rydberg vid frågor rörande eventuell kommande ersättare istället 

mvh 

Jean-Pascal Medefjord 

--9 

Personuppgifter skyddas i enlighet 
med PuL 



2015-02-11 Epostlnnehåll( 1 ).HTM 

-- Originalmeddelande --

Från: 
Ärende: 

Jean-Pascal Medefjord  
Nämnd 

Till: 

Jag avstår min plats i nämnden utbildningsnämnden. Brist på tid. 

F ör frågor kontakta fred Rydberg 

Med vänlig hälsning, 

J p 

2~. 
fil e:/1/C :/Users/hans.nordstedt!AppDala/Locai/T em p!WE4/Eposllnneh%C3%A511( 1 ). HTM 

den 7 januari 2015 20:28:15 

1/1 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



1(2) 
HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-02-11 
Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.860 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

Ändring av kommunfullmäktiges beslut - ledamöter och 
ersättare till regionfllllmäktige för Regionförbundet Uppsala län 
för mandatperioden 2015 - 2018 

Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-15, § 96, ledamöter och ersättare till 
regionfullmäktige för Regionforbundet Uppsala län for mandatperioden 
2015-2018, enligt foljande: 

Carina Lund (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Agneta Hägglund (S) 

Christian Nordberg (MP) 

Eva Staake (S) 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

A v forbundets fårbudsordning, § 7, framgår att den partimässiga mandat
fordelningen i forbudsfullmäktige ska motsvara den partipolitiska 
sammansättningen av det direktvalda organet på länsnivå, 
landstingsfullmäktige. 

För Håbo kommuns del innebär detta att kommunsens representation som 
består av tre ledamöter och tre ersättare, ska representera (S), (M) och (SD). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges (felaktiga) beslut 2014-12-15, § 96 

Utdrag ur fårbudsordningen for Regionforbundet 

Valberedningens muntliga nominering, 2015-02-23 



2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-02-11 

Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.860 

Kommunkansliets fårslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullinäk:tige beslutar att upphäva det tidigare fattade beslutet 
2014-12-15, § 96 vad gäller LeifZetterberg (C), ledamot och Christian 

Norberg (MP) ersättare. 

2. Fullinäktige beslut att utse N.N. (SD) som ledamot, N.N. (SD) som 
ersättare samt N. N. ( ) som ersättare i Regionfårbundet i Uppsala län: s 
fullmäktige, mandatperioden 2015-2018. 

3. Fullmäktige noterar att Håbo kommuns representation i 
regionfårbundets fullmäktige under mandatperioden 2015-2018, 
därmed utgörs av: 

Carina Lund (.M) 

Agneta Hägglund (S) 

N. N. (SD) 

N.N. () 

Eva Staake (S) 

N.N.(SD) 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

l[ 



ttJ1 REGIONFÖRBUNDET 
[!J Uppsara län 

2014-10-29 RFUL: 2014/ 

Uppsala läns kommuner 
Landstinget i Uppsala läri 

Val till Regionförbundet Uppsala län för perioden 2015-2018 

Regionforbundets fullmäktige sammanträder första gången för mandatperioden den 15 
januari 2015. Vid detta sammanträde ska bland a1111at ledamöter till förbundsstyrelsen 
utses. 

Förbundsfulhnäk.tige består av 6Iledamöter och 61 ersättare. Ledamöterna och ersättare 
ska utses på respektive medlems fullmäktige under november eller december. 

Mandaten fördelas så att landstinget har20mandat (20 ledamöter, 20 ersättare) och 
kommunerna gemensamt 41 mandat (41ledamöter, 41 ersättare). Mandaten mellan 
kommunerna fördelas så att vruje medlem erhåller ett grundmandat och resterande 
fördelas utifrån invånarantal. 

Fördelning mellan medlemmarna inandatperioden 2015-2018 

Medlem Mandat 

Enköping 5 

H e by 2 

H åbo 3 

Knivsta 4 

Uppsala 21 

Tierp 3 

Älvkarleby 2 

Ö~tharnmar 3 

Landstinget 20 

Totalt 61 

31. 
8esöksadress Kungsgatan 41 Telefon 016·18 21 00 E-post info@r~gionuppsa!a.se Org. nr 222 000-1511 

Postadress Box 1643,75148 Uppsalfl Fax 016-16 2115 Hemsida www.regionupp$ala .~e Postgiro 35 35 16-6 

}O 

Personuppgifter skyddas i enlighet med 
PuL 



~ REGIONFÖRBUNDET 
[!J Uppsala län 

2014-10-29 Dnr: RFUL 2014/ 

En1igt förbundsordningen ska den partimässiga mandatfördelningen i 
fårbt,mdsfullmäk:tige motsvara den partimässiga fordelningen i landstingsfullmälctige. 

Antalet röster i landstingsvalet ger f'Oijande partimässiga mandatfördelning 

Parti Mandat 

Socialdemokraterna 21 

Miljöpartiet 6 

Vänsterpartiet 5 

Moderatema 12 

Folkpartiet 5 

Centerpartiet 4 

Kristdemokraterna 3 

Sverigedemokraterna 5 

Totalt 61 

Förbu:n;dsfullmäktiges valberedning utses också den 15 jaimari, Vilket innebär att 
nomineringarna beretts av en interimistisk valberedning. Beredningen sammanträdde 
den 2:? oktober 09h kom efter överläggningar fram till foljande rordelning av mandat 
mellan medlemmar och mellan partier. 

i O 



1\)J REGIONFÖRBUNDET 
K~ Uppsala län 

Fördelning av mandat i förbundsfullm~ktige 
2015-2018 

s v MP M 
En köping 3 l 
Heby l 
H åbo l l 
Knivsta l l 
Tierp l l l 
Uppsala 7 2 2 4 
Älvkarleby l 
Östhammar l l 
Landstinget 5 3 3 3 

Totalt 21 5 6 12 

Med vänlig hälsning 
REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 

c 

l 

l 

l 
l 

4 

/0 

2014-10-29 Dnr: RFUL 2014/ 

FP KO so Totalt 
l s 

2 

l 3 
2 
3 

2 l 2 21 
l 2 

3 
2 2 l 20 

5 3 s 61 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



l~f:!~~J ur jiV~~w1 u... -/?e_'Yfi-Vl-
fktV&·rtA4.c-l<L.t- c:ff~lt'L. Gr~ . 

§ 7 Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse 

Förbundsfullmäktige ska bestå av 61ledamöter och 61 ersättare vilka utses av med-· 
lemmarna enligt följande: 

Mandaten fördelas med 41 ledamöter till kommunerna och 20 ledamöter till 
landstinget och motsvarande antal ersättare. Fördelningen mellan kommunerna 
bygger på att varje kommun erhåller ett grundmandat och övriga mandat fördelas 
utifrån en brytpunkt som fastställs av förbundsfullmäktige inför varje ny mand.at
period. Invånarantalet beräknas per 31 december året innan allmänt val hålls. 

Den partimässiga .pJ.andatfördelningen i förbundsfullmäktige ska motsvara den 
partipolitiska sammansättningen av det direktvalda organet på länsnivå~ landstings
fuJJmäktige. 

Mandattiden utgör fyra år från och med den 1 januari året efter det år då. val av 
kommun- och landstingsfullmäktige ägt rum i Sverige. 

Fö.tbundssty.relsen ska bestå av minst 13 ledamöter och minst fem ersättare. Le
damöterna utses av förbundsfullmäktige som även utser ordförande och två vice 
ordförande. Förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott. 

§ 8 Beredningar och arbetsgrupper 

Vid behov kan förbundsfullmäktige utse en nämnd och förbundsstyrelsen kan 
utse beredningar. Dessutom kan tidsbegränsade beredningar~ arbetsgrupper eller 
rapportörer för speciella projekt och frågeställningar utse.s. · 

Förbundsfullmäktige ska välja en valberedning. I valberedningen ska samtliga 
medlemmar och samtliga av förbundsfullmäktiges partier vara representerade. 
Ytterligare bestämmelser om valberedningen återfinns i "Arbetsordning för för
bundsfullmäkt:ige11, § 33. 

/0 



r-Q HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

W KOMMUN 
Datum 

2014-12-15 

Kommunfullmäktige 

== [11'-(&Wk t! 
KF§ 77 KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
för mandatperioden 2015-01 -01-2018~12-31 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-0 l, § 2 

- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordförande samt vice 
ordförande i bam- och utbildningsnämnden, mandaq,erioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt följande: 

Lennart Carlsson (M) Ordförande 

Anders Nilfjord (FP) ledamot 

Catherine Öbrqvist (M) ledamot 

Helene Zeland Boclin (C) ledamot 

Michaela Wängelin (MP) ledamot 

Werner Schubert (S) ledamot 

Marcus Carson (S) ledamot 

Akasya Randhav (S) ledamot 

Tommy Berglund (S) ledamot 

Linnea Bjuhr (SD) ledamot 

Owe Fröjd (Båp) ledamot 

Björn Hedö (M) ersättare 

Jean-Pascal Medefjord (KD) ersättare 

Johan Tolinsson (S) ersättare 

Nina Manninen (S) ersättare 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) ersättare 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UIDRAGSBESTYRKNING 

r 

Nr 2014.3456 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

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. Fulimäktige ·beslutar att utse ledamöter, ersättare samt ordförande och 
vice ordförande, mandatperioden2014-12-16- 2018-12-31, enligt 
följande: 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Per-OlofThorsbeck (S) 

Farid Cbibout (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Britt-Marie Dväring (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J-oN- t :1.- 1 q l Dt-:f 

Nr 201 4.3457 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

Val av·ledamöter och ersättare i vårdM och omsorgsnämnden för 
mandatperioden 2014M12M16- 2018M12-31 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i vård- och ·omsorgsnämnden, mandatperioden 2014-12-16 -
2018-12-31, enligt följande: 

Lisbeth Bolin (C) Ordförande 

Helen Embretsen (KD) ledamot 

Eva Staake (S) ledamot 

Per-Arne Öhman (M) ledamot 

Helene Cmnser (S) ledamot 

Maria Anneli (S) ledamot 

Pirjo Thornors (SD) ledamot 

Ingvar Nilfj ord (FP) ersättare 

Ulrica Wallin (MP) ersättare 

Ingrid Andersson (S) ersättare 

Birgit Eriksson (V) ersättare 

Sjunne Green (Båp) ersättare 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3460 



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 2015-01-01-2018w12-31 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordforande och vice 
ordforande i bygg- och miljönämnden, mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31- eriligt foljande: 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Sven Erkert (S) 

Daniel Pettersson (C) 

Inger Wallin (S) 

Kristian Leinonen (SD) 

Berit Slåöld (FP) 

Stefan Wallin (MP) 

Kurt Hedman (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

Ordforande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3678 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

20 1 4~12~15 

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 nominering 2014~12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Bertil Brifors (M) 

Solveig Kalliomäki (S) 

Robert Kohlström (SD) 

HåkanJonsson (C) 

J an.Barrefors (S) 

Mats Bergengren (MP) 

Gunilla AJm (FP) 

Hillevi Anderstedt (S) 

Sixten Nylin (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

JUSTERARE 17 ./ / 
c?-lf r~J 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATIJR UTDRAGSBESlYRKNING 

clöt Lt~l ~-l q l~ 
Nr 2014.3679 



l 

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, ordfårande samt vice 
ordfårande i övelfdrmyndar-nämnden, mandatperioden 
2015-01-01-2018-12-31, enligt fåljande: 

Marie Nordberg (MP) 

Antonio Lopez (S) 

Roger von Walden (M) 

Bemt Salhberg (C) 

Solveig Lundqvist (S) 

Beslutsexpediering 
Nämnden 
Matrikel 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD SIGNATUH UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3680 



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 håHs 
2019 

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-01, § 9 
- Valberedningens muntliga nominering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Leif Zetterberg (C) 

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 
HåbohusAB 
Matrikel 

'~;· 

Ordfårande 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

ersättare 

EXPEDIERAD _SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J.ol\{ -l'L,_.-lq l QS' 

Nr 2014.3684 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

KS 2014/132 

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

Beslutsunderlag 

- Valberedningensno:mlnering 2014-12-01, § 10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse ledamöter, ersättare, ordförande 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) Ordförande 

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 

GustafafJochnick (Båp) ersättare 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Matrikel 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3685 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-12 
Vår beteckning 

KS2015/36 nr 2015.906 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans .nordstedt@habo .se 

Förslag om justering av gällande tidsperiod -
kommunfullmäktiges beslut om att utse nämndemän 2015 -2018 

Sammanfattning 
Fulhnäktige beslöt 2014-12-15, § 100 att utse nämndemän fårpelioden 
2015 -2018. 

Av skrivelse från Uppsala tingsrätt framgår bland annat att: "För den 
nämndeman som utses 2014 upphör tjänstgöringspelioden senast den 31 
december 2015. Val av nämndemän ska därefter genomfåras 2015 får en tid 
av fyra år som böljar den l januari 2016." 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § l 00 

- Slaivesle från Uppsala tingsrätt 2014-09-26. 

Kommunkansliets fårslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige ändrar tidigare fattat beslut 2014-12-15, § 100 till att gälla 
får perioden 2015-01-01-2015-12-31. 
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UPPSALA TINGSRÄTT 

AÄ2014-280 

Angående val av nya nämndemän vid Uppsala tingsrätt 

2014-09-26 

Avsändnlngslista: 

Kommunfullmfiktige l 
-Uppsala Kommun 
-Knivs ta 
-En köping 
-Hå bo 
-Tierp 
-Älvkarleby 
-östhammar 
-Heby 

~HÅIJO KOMfvlUN 
KOM\IlJNSTYRELSENS FORV.ALTNlHG 

INKOM 

2014 '"09- 2 9 

Löpahde tjänstgöringstider för samtliga nämndeman upphörvid utgången av år 2014. 
Nyval av nämndeman för tiden från och med år 2015 och ett år framåt ska f:lga rum 
under år 2014. Valen förrättas av kommunfullmäktige som nyvalts under året samt sker med 
tillämpning av bestämmelserna i 4 kap 5 § rättegångsbalken. 

Fören nämndeman som utses 2014 upphör ljänstgöringsperioden senast dei\31 december 2015. 
Val av nämndemän ska därefter genomföras 2015 för en tid av fyra år som börjat den 1 januari 2016. 

Tingsrätlen vill erinra om föreskriften att det vid val av nämndemän ska ettersträvas att 
nämndemannakåren får en allsidlg sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke samt att 
endast svensk medborgare som är folkbokförd i lmmmunen år valbar. 

Svea Hovr~tt har faststt\llt att det ska finnas 194 nämndemän Vid Uppsala tlngsril.tt. 

Uppsala tingsrätt har frän Länsstyrelsen i Uppsala län Inhämtat u·pp9ift om delningstar i varje kommun. 
Uppsala $k-all utse 115 st, l<nivsta 9 st, En köping 23 st, H åbo 11 st, Tierp 1 ·J st, Älvkarleby 5 st, 
Östhammar 12 st och Heby 8 sl - -

Om det finns några frågor svarar lagmannen , tfn direld  eller 
administratören  tfn direkt  på dessa. 

Från ocl1 med den 1 oktober 2014 kommer Uppsala tingsr~ltt att byta telefon och faxnummer. 

Uppsala tingsrätt 
Växel 018-431 60 00 
Fax 018-431 60 99 

Med vänliga hälsningar 

lagrna n 

Personuppgifter 

med PuL 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL Personuppgifter 

skyddas i enlighet 
med PuL 

Personuppgifter skyddas i 
enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 

Personuppgifter skyddas i enlighet med PuL 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 100 KS 2014/132 

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

Beslutsunderlag 

Valberedningens nominering 2014-12-01 
- Valberedningens muntliga komplettering 2014-12-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar utse nämndemän i Uppsala tingsrätt for 
mandatperioden2015-0l-Ol-2018-12-31, enligt fåljande: 

Rasmus Kraftelid (M) 

Bemt Sahlberg (C) 

Sven Rosendahl (KD) 

Håkan Welin (FP) 

Mats Bergengren (MP) 

Anna-Eva Hörnström (S) 

Per-OlofThorsbeck (S) 

Helene eranser (S) 

Thomas Lindström (S) 

P:iljo Thonfors (SD) 

Caroline Lindgren (SD) 

Beslutsexpediering 
Uppsala tingsrätt, (kopia av beslut samt kontaktuppgifter får valda) 
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