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Tjäns tgörings-/ närvarolista 

Ord inarie led amöter 
-- ! Närvaro! Tjä nstgörande ersättare 

i i Bo Johnson (M) Carina Lund (M) F 
' Catherine Öhrqvist (M) l l N ' ' l Ulf Winberg (M) ' l N l 

Liselotte Grahn Elg (M) N l Rasmus Kraftelid (M) N ' 
Carl-Johan Torstenson (M) N l 

' 
Nils-Åke Mårheden (M) N l l 
Anna Wiberg (M) l N 
Björn I-Iedö (M) ' N ' l Tommy Rosenqvist (M) N ' ' Göran Eriksson (C) ' 

l Lisbeth Bollin (C) 

' N ' 
Leif Zetterberg (C) l N 
Sara Ahlström (C) F 

' ' Håkan Welin (FP) ' F ! Gunilla Alm (FP) ' ' ' l Ingvar Niltjord (FP) Anders Persson (FP) ' F ' 
Christian Nordberg (MP) l N ' ' 

l 
' ' Marie Nordberg (MP) ' N ' ' Fred Rydberg (KD) ' N ' l ' Agneta Hägglund (S) l N 
l Werner Schubert (S) N 

l Gunilla Gustavsson (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 

l Helene Cranser (S) N 

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

l Johan Tolinsson (S) N ' ' Akasya Randhav l N 
Sven Erkert (S) l F Kurt Hedman (S) 
Eva Staake (S) F Maria Amell (S) 

' Sven-Olov Dväring (S) ' ' N ' ' ' l l Hillevi Anderstedt (S) N ' ' l l Ariel Pardo (S) Marcus Carson (S) F ' ' ' Inger Wallin (S) ' N ' ' ' ' ' ' LeifLindqvist (V) ' N ' ' ' ' ' i Linnea Hellberg (SD) Michael Rubbestad (SD) ' F l 
Bengt Björkman (SD) ' l ' N ' ' Kristian Leinonen (SD) ' N 

l 
' ' ' Linnea Bjuhr (SD) ' N ' ' Robert Kohlström (SD) ' N i 

Owe Fröjd (Båp) ' N l l Peter Björkman (Båp) N 
Total antalle damöter och tjänstgöra nde : 41 

Ej tjänstgörand e ersättare Närvaro 

Ersättare Moderaterna 
Bo Jolmson (M), tjänstgör 
Cecilia Liden (M) N 
Roger von Walden (M) F 
Björn Fredriksson (M) N 
Bertil Brifors (M) N 

Ersättare Cente rpartiet l Lisbetlt Bolin (C), tjänstgör 
Per Ander (C) F 

Ersättare Fo lkpartiet Libe rale rna 
Gunilla Alm (FP), tjänstgör 
Ingvar Nitfjord (FP), tj änstgör 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Mikacla Wängclin(MP) F 
Ulrika Wallin (MP) F 

i 
Ersättare Kristdemokraterna l 
Helen Embretsen (KD) iN 
Jean-Pascal Medefiord (KD) !F 
Totalt anta l nä rva rande icke tjä ns tgöra nde ersä tta re: 8 
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Ej tjänstgörande e rsättare 

Ersättare Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Kurt Hedman (S), tj änstgör 
Anna-Eva Hörnström (S) 
Sixten Ny! in (S) 
Maria Anneli (S), tjänstgör 
Ariel Pardo (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S), tiänstgör 
Solveig Kalliornäki (S) 

Ersättare Sverigedemokrate rna 
Pirjo Thonfors (SD) 
Linnea Hellberg (SD), tj änstgör 
Maria Andersson (SD) 

Ersättare Bålstapa rtiet 
F arid Chibout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 

Ers ä ttare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) 
Osman Yilmaz (V) 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

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

§ 13 Redovisning av berett medborgarforslag angående uppsamling av miljöskadliga 
ämnen i dagvatten 

§ 14 Beslut om reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv for Håbohus 
Aktiebolag 

§ 15 Beslut om mål for kommunfullmäktige perioden 2016-2018 

§ 16 Beslut om fmansiering av takåtgärder-Bildningscentrum Jan Fridegård 

§ 17 Utbetalande av partistöd 2015 

§ 18 Beslut om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige - representation i 
Mälardalsrådet 2015- 2018 

§ 19 Entledigande från samtliga uppdrag samt val av ersättare i Håbohus styrelse 
samt nämndeman i Uppsala tingsrätt- efter Anna-Eva Hömsu·öm (S) 

§ 20 Val av ombud och ersättare, att företräda Håbo k_ommun vid Kommuninvest 
ekonomiska fårenings stämmor under perioden 2015 -2018 

§ 21 Beslut omjustering av ordningen för inkallande av ersättare i styrelsen och 
nämnderna - mandatperioden 2015-2018 

Noteringar från alhnänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-03-23 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

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

Sammanfattning 
Ordfåranden fareslår att frågan som redovisades vid fullmäktiges 
sammanträde 2015-02-23 och som skulle besvaras vid dagens sammanträde 
i stället behandlas vid fullmäktiges kommande sammanträde 2015-05-04. 
Detta på grund av att både frågeställaren och den tillfrågade inte deltar i 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd äredelista till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att dels kungörelse av dagens sammanträde skett i 
behötig ordning och dels att godkänna utsänd ärende-Ifåredragningslista 
ti11sammans med ordfårandens fareslaga ändring. 

SlGNATUR UTDRAGSBESTYRKNlNG Nr 20 15.1 61 5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2014/112 

Redovisning av berett medborgarförslag angående uppsamling 
av miljöskadliga ämnen i dagvatten 

Sammanfattning 
Av teknikutskottets protokollsutdrag 2015-02-17, § 3 framgår följande: Ett 
medborgarförslag har kommit in med fårslag på en sedimenteringsdamm för 
dagvatten från området mellan E 18-Kräggavägen-Enköpingsvägen. 
Förslaget uppger att dagvatten från bland annat Graneberg och E18 idag 
rinner orenat ut i Mälaren och skulle kunna samlas upp i dammen. 

Dagvattnet i området runt E 18 och Graneberg rinner främst nmTut från den 
så kallade ytvattendelaren. Ytvattendelaren är höjdpmlkten i landskapet 
varifrån ytvattnet rinner åt olika håll beroende på vilken sida om 
ytvattendelaren man befinner sig. Dagvattnet från E18 och Graneberg 
transporteras slutligen ut i Mälaren via bäcken vid Ekilla kvarn. Då vattnet 
rinner öppet ungefår från Grans Gård och norrut har vattnet möjlighet att 
stillas upp och sedimentera. Trots avsaknaden av en sedimenteringsdamm 
kan man anta att viss rening sker på sträckan. 

Området mellan E18-Kräggavägen-Enköpingsvägen tillhör fastigheten 
Yttergrans-Valla 1:76 och ägs av Trafikverket Området befinner sig utanför 
verksamhetsområdet får kommunalt V A. Trafikverket har som väghållare 
ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag och ·. 
också den som ansvarar får att vägdagvattnet från El8 tas omhand och 
bekostar och bygger eventuella anläggningar får omhändertagandet. 

I Graneberg (vid korsningarna Granebergsvägen-Rågvägen-Baldersvägen) 
finns två öppna dagvattenmagasin vars främsta funktion är att utjämna stora 
dagvattenflöden och skydda närliggande fastigheter från översvämning. De 
har också en viss renande funktion då vattnet får möjlighet att stanna upp 
och det blir en syresättning när vattnet rinner öppet. Dagvattenhanteringen 
från fastigheter och gator innanför verksamhetsområdet för kommunalt V A 
samt dagvattenmagasinen i Graneberg tillhör Håbo kommuns allmänna V A
anläggning och sköts av VA-enheten. 

Dagvatten från bostadsområden är inte lika hårt nedsmutsat som dagvatten 
från starkt trafikerade vägar som motorvägar eller områden med mer trafik 
som centrumområden. 

VA-enheten gör bedömningen att dagvattenlösningarna i Graneberg är 
tillräckliga får att ta hand om dagvattnet från bostadsområdena. Dagvattnet 
från motorvägen är hårdare nedsmutsat men finns utanfår 
verksamhetsområdet får kommunalt V A. Ansvarig för att ta hand om 
dagvattnet från E18 är fastighetsägaren Trafikverket Förslagsställaren bör 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.1617 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2014/112 

kontakta Trafikverket i frågan då de är de som ansvarar för verksamheten på 
El8. 

Tekniska utskottets behandling av ärendet 
Marika Hanson föredrog ärendet. Diskussioner om kommunens roll i detta 
ärende diskuterades. Utskottet konstaterade att det är utanfår kommunens 
verksamhetsområde och att fårslagsställaren istället bör kontakta 
Trafikverket då det är de som ansvarar får El8. 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens fårslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med ovanstående 
motivering. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag KS Dm 2014/112 2014.2306 

- Tekniska utskottes beslut 2015-02-17, § 3. 

- Tjänsteskrivelse 2014-12-19 
- Kommun;:;tyrelsens fårslag till beslut 2015-03-02, § 4?. 

styrelsen tillstyrker att förslaget avslås:. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till 
teknikutskottets utredning och syar. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställare 
Tekniska avdelningen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2013/145 

Beslut om reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv 
för Håbohus AB 

Sammanfattning 
I februari 2014 antog kommunfullmäktige nya ägardirektiv och ny 
bolagsordning för Håbohus AB. Bolaget ser dock ett behov av mindre 
justeringar i dessa dokument. 

Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets vd tagit fram 
fårslag på reviderade äganfuelctiv. Sldllnaden mot de tidigare är främst att 
Håbo kommun som ägare fårtydligar bolagets ansvar vad gäller att aktivt 
arbeta får ett mer hållbart samhälle i enlighet med kommlmens vision och 
att ägaren ställer ökade krav på långsiktig affårsmässighet. 

Kommoostyrelsens fårvattning har i samråd med bolagets vd även tagit 
fram förslag på reviderad bolagsordning. Justeringarna är främst av 
redaktionell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bolagsordning får Håbohus AB, KS hidnr 2015.673 

Förslag till ägardirektiv rår Håbohus AB, KS hidnr 2015.674 

Tjänsteskrivelse 2015..:02-04 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-02-17 § 28 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2015-03-02, § 39. 

styrelsen tillstyrker rårvattningens förslag till beslut med vissa justeringar. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Leif Zetterberg (C) redovisar ett får ledamöterna roreträdande (C), (FP), 
(M), (KD) och (MP) gemensamt yrkande innebärande ett tillägg i tredje 
stycket under "Bostadspolitiska mål" i fårslag till reviderade ägardirektiv så 
att styckets sista mening får råljande lydelse: "Om personen inte uppfyller 
dessa krav kan dock undantag göras om socialnämnden går i borgen får 
hyran till dess att kraven uppfyllts. " 

Vidare yrkar Zetterberg (C) m.fl. bifall till kommoostyrelsens delförslag om 
att bolagets tillhandahållande av bostäder till socialtjänsten f'ör 
bostadssociala ändamål får maximalt utgöra 5 procent av det totala antalet 
lägenheter bolaget disponerar. Detta regleras i fårslaget till reviderade 
ägardirektiv under "Bostadspolitiska mål" . 

Avslutningsvis yrkar Zetterberg (C) m. fl. avslag till kommoostyrelsens 
förslag att bolagets driftsnetto i procent av fastigheternas marknadasvärde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1620 
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Datum 

2015-03-23 

KS 2013/145 

bör vara lägst 2 procent. Zetterberg (C) m. fl. föreslår i stället oförändrat 
"lägst 5 procent". Formuleril1gen återfinns i fårslaget till reviderade 
ägardirektiv under "Bolagpoliska mål". 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar tillsammans med övriga tjänstgörande 
ledamöter får (S) bifall till Zetterbergs (C) m.fl. yrkande. 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Zetterbergs (C) m .fl. yrkande. 

Owe frö j d (B å p) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Propositionsfårfarande 
Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att två fårslag till beslut 
föreligger gällande ägardirektiven nämligen dels yrkandet från Leif 
Zetterberg (C) m.fl. med instämmande från samtliga tjänstgörande 
ledamöter får (S) och dels yrkandet från Owe Fröjd (Båp). Ordforanden 
foreslår att yrkandena prövas mot varandra. Fullmäktige godkänner detta. 

Ordfåranden noterar att endast ett fårslag föreligger gällande fårslag om 
reviderad bolagsordning. 

Efter propositionsfårfarande av de båda yrkandena gällawie ägardirektiven 
konstaterar ordfåranden att fullmäktige beslutar i enlighet 'med 
kommunstyrelsens fårslag tillsammans med Zetterbergs (C) m.fl. yrkande. 

Förslaget till reviderad bolagsordning prövas och ordfåranden flnner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Emot delbeslutet gällande ägardirektiv reserverar sig Owe. Fröjd (Båp) till 
fårmån för eget yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar reviderade ägardirektiv får Håbohus AB tillsammans 
med beslutade yrkanden från Leif Zetterberg (C) med flera. 

2. Fullmäktige antar reviderad bolagsordning får Håbohus AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Datum 

2015-03-23 

KS 2015/64 

Beslut om mål för kommunfullmäktige perioden 2016-2018, 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp tillsatt av kornmunstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram 
fårslag till nya mål får kommunfullmäktige får perioden 2016-2018. 
Arbetsgruppen föreslår att fyra målområden med tillhörande strategier på 
kommunfullmäktigenivå prioriteras. 

Håbo kommun ska under perioden bli: 
Attraktiva 
Kvalitativa och effektiva 
Hållbara 
en kommun med sund ekonomi 

Process för framtagande av nya mål för kommunfullmäktige 
Den 4 februari genomfördes en målkonferens med syfte att lägga grunden 
till nya fullmäktigemål för perioden 2016-2018. Under målkonferensen 
deltog 62 förtroendevalda och 9 tjänstemän. Efter en omvärlds- och 
nulägesanalys genomfårdes två workshops där samtliga deltagare hade 
möjlighet att ge input till kommunfullmäktiges nya målområden och 
strategier. 

En arbetsgrupp bestående av gJ.uppledare från samtliga nio partier samt en 
tjänsteman tillsattes av kommunstyrelsen med uppdraget att baserat på 
målkonferensens resultat ta fi:am förslag till nya mål för 
kommtmfullmäktige. Arbetsgruppen har enats kring ett förslag som 
innehåller 4 målområden och 14 strategier. Dessa finns dokumenterade i 
tjänsteskrivelsen "Kommunfullmäktiges mål får 2016-2018" (KS2015/64 m 
2015.1183). 

Nästa steg och tidplan 
Varje nämnd och styrelse i har uppdrag att arbeta fram egna måldokument 
Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder 
får att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och 
strategier. Förutom de kommunala målen finns en mängd lagar och regler 
som styr kommunens verksamheter och även dessa skall beaktas i 
måldokumentet 

En1igt gällande tidplan får mål- och budgetprocess (KS 2015.178) ska 
nämnder och styrelser lämna protokoll med beslut om nya nämndsmål till 
kommunstyrelsen senast den 15 maj. Kommunfullmäktige fattar beslut om 
budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och 
budgetstyrprinciper den 15 juni. Nämnders och bolags budget och mål ska 
vara ldara i Stratsys den 26 oktober. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.1621 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2015/64 

- Modell for målstyrning i Håbo kommun (KS2012/75 m 2012.2322) 
- Kornmunfullmäktiges mål for 2016-2018 (KS2015/64 nr 2015.1183) 
- Tidplan for mål- och budgetprocess (KS 2015.178) 
- Tjänsteslaivelse 2015-02-25 
- Konununstyrelsens förslag till beslut 2015-03-02) § 42. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta 4 nya målonu·åden och 14 strategier for 
perioden 2016-2018 enligt arbets gruppens forslag 
"Kommunfullmäktiges mål for 2016-2018 (KS2015/64 m 2015.1183)". 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta 
fram egn~_lp.åldolcument enligt gällande målstyrningsmodell och tidplan. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder och styrelsen 
Håbohus 
Håbo Marknads AB 
Kvalitetssamordnare 
(Beslut samt KS2012/75 m 2012.2322 till samtliga ovan) 

JUSTERARE ~ ~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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2015-03-23 

KS 2015/93 

Beslut om finansiering av takåtgärder- Bildningscentrum Jan 
Fridegård 

Sammanfattning 
Byggnaden Fridegård har under lång tid haft problem med läckande tak, 
kondensproblem med mer. Under hösten/vintern 2014/15 har ytterligare 
utredningar kring denna problematik gjorts. Det har vid dessa utredningar 
framkommit att problemen i byggnaden är allvarligare än befarat och 
behovet av ett samlat grepp på åtgärder är stort. För att komma till rätta med 
problematiken krävs nu att underhållsåtgärder utfors under 2015. Kostnaden 
får dessa bedöms uppgå till cirka 8,5 Mkr. 

Kommunstyrelsen forvattning gör bedömningen att finansieti.ngen av 
åtgärderna inte kan hanteras via omfårdelning inom befintlig 
investerings budget. Således måste en nyupplåning av medlen genomfåras. 
Ett sådant beslut måste fattas av kommunfullmäktige. 

Eftersom det är omfattande åtgärder som ska utfåras la:ävs att arbetet 
upphandlas. För att snabbt kunna komma igång med åtgärderna behöver 
forvaltningschefen medges rätt att undertedrna tilldelningsbeslut och 
entreprenadlcontrakt . 

. När finansiering är Idar kommer forvaltningen att fårdigställa , . 
forfrågningstmderlag som kommer annonseras under varen 2015. Ärendet 
kommer att hanteras som forenklad upphandling. 

Redovisning av berälrnade kostnader finns i bilaga med hidnr 2015.1231. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, hidnr 2015.1231 
- Tjänsteslaivelse 2015-02-24 
-Kommunstyrelsens beslut samt forslag till beslut 2015-03-02, §52. 

Kommunstyrelsen beslutar dels, forutsatt fullmäktiges godkännande av 
finansiering, om upphandling och forprojektering med mera och dels foreslå 
att fullmäktige beslutar om nyupplåning for att finansiera takåtgärderna. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Werner Schubert (S), Tommy Rosenlevist (M) och Christian Nordberg (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut. 
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Propositionsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2015/93 

Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att endast kommunstyrelsens 
forslag till beslut foreligger. Ordforanden prövar forslaget och flnner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att genom nyupplåning utöka Håbo kommuns 
investeringsbudget med 8,5 Mkr avseende takåtgärder på Fridegård. 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att 
ytterligare nyupplåna, det vill säga ytterligare öka kommunens skulder 
under år 2015, med totalt 8,5 mh. 

Beslutsexpediering 
Tekniska avdelningen, fastighetsenheten 
Upphandlingsenheten 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
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KF§ 17 

Utbetalande av partistöd 2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2015/62 

Kommunfullmäktige beslutade den 2014-12-15, § 109, att anta regler för 
kommunalt partistöd i Håbo kommun. 

Enligt reglema erhåller vmje parti med representation i kommunfullmäktige 
dels ett grundstöd om 40% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB) och dels 
ett mandatstöd med 30% av IBB per mandat i kommunfullmäktige per år. 
Kommunfullmäktige har att fattat beslut att utbetalning ska ske i mars efter 
beslut i fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de forändringar i 
konummallagen som gäller från och med nuvarande mandatperiod. 
Lagstiftarens laav att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning 
minst en gång per år och att detta inte kan delegeras. Tidigare har 
utbetalningen av partistöd ansetts vara verkställighet av de regler 
fullmäktige fastställt. Det nya lcravet får dock ses mot bakgrund av de nya 
reglema om fastställda innehavare av mandat enligt vallagen och kravet på 
redovisning. 

Förslaget beslut preciserar pattistödets omfattning i kronor per parti. 
Partie.rna har att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning, av 
partistödets användning under 2015. 

Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2015 enligt nedan: 

Parti Partistöd 

Socialdemoleratema 284 690kr 

Moderatema 197 540 kr 

Sverigedemola:atema 110 390kr 

Centerpa.ttiet 75 530 kr 

Miljöpartiet 58 100 h 

Folkpartiet 58 100 la: 

Bålstapartiet 58 100 la: 

Kristdemohatema 40 670h 

Vänsterpartiet 40 670 h 
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Totalt 

Beslutsunderlag 

Datum 

2015-03-23 

KS 2015/62 

923 790 h 

Regler for kommunalt partistöd i Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2015-02-02 

Arbetsutskottets forlag till beslut 2015-02-017, § 30 
Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-03-02 § 43. 

Sty:relsen tillstyrker utskottets och forvaltningens forslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utbetala partistöd fOr 2015 enligt foljande: 

Socialdemoleratema 284 690 kr 

Moderatema 197 540 kr 

Sverigedemoleratema 110 390 kr 

Centerpartiet 75 530 kr 

Miljöpartiet 58 100h 

F ollepartiet 58 100 kr 

Bålstapartiet 58 100h 

Kristdemoleratema 40 670 kr 

Vänsterpartiet 40 670 kr 

Beslutsexpediering 
Samtliga partier 
Kanslichef 
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Datum 

2015-03-23 

KS 2015/36 

Beslut om ändring av tidigare beslut i kommunfullmäktige· 
representation i Mälardalsrådet 2015-2018 

Sammanfattning 
Fullmäktige har får innevarande mandatpe1iod utsett representanter att 
företräda Håbo kommun vid Malardalsrådets rådsmöten. Antalet 
representanter regleras i rådets stadgar. 

Av§§ 5 och 6 i Målardalsrådets stadgar framgår följande: 

Rådsmöten 
§5 
Medlemmamas rätt att besluta utövas vid rådsmöten. styrelsen skall bereda 
medlemmarna möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt. 

§6 
Medlemmarna utöver sin rätt vid rådsmöten genom ledarnöter valda av 
medlemmamas fullmäktige. Medlem kan utse personliga ersättare får 
ledamötema. 

A v den sjätte paragrafen framgår vidare att vissa medlemmar har rätt att utse 
· nio ledamöter, vissa andra medlemmar har rätt att utse tre ledamöter 

vardera. Slutligen har gruppen/medlemmar "Övriga kommuner" - där Håbo 
kornmtm ingår - rätt att utse två ledamöter. 

Håbo kommunfullmäktige beslöt 2014-12-15,§§ 98-99 dels att utse två 
rådsledamöter och två ersättare samt dels ett stämmaombud och en ersättare. 
Detta i enlighet med en ordning som gällt vid ett antal tidigare tillfållen i 
anslutning till nya mandatpetioder. Vid de tidigare tillfållena har det rått 
personunion mellan rådsledamöter och ombud. Det senare och ogrundade 
beslutet har då inte fått någon betydelse. I det beslut som fullmäktige fattade 
2014-12-15, § 99, har den tidigare ordningen med personunion frångåtts 
mellan rådsledamöter och stämmoombud. 

Efter det att de båda fullmäktigebesluten, 2014-12-15, §§ 98-99, redovisats 
till Målardalsrådet har rådets administration, med hänvisning till rådets 
stadgar, påpekat att stämmaombud inte ska utses .. 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2015/36 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 99 

Kommlmfullmäktiges beslut 2015-12-15, § 98 

Stadgar for Mälm·dalsrådet. 2012-06-0 l 

Tjänsteskrivelse 2015-01-28 

Arbetsutskottets forslag till bes l ut 2015-02-17, § 31. 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-03-02, § 41. 

styrelsen tillstyrker utskottest och förvaltningens forslag till be~lut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2014-12-15, § 99, 
om att utse stämmaombud till Mälardalsrådets rådsmöten, mandat
perioden 2015-2018. 

Beslutsexpediering 
Mälardalsrådet 
Matrikel 

JUSTERARE &; 

! fJ I r?(! 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J_ t .f, o'l -01 1 CJ 

Nr 2015.1631 



rtll HÅBO 
"'-' KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2015/36 

Entledigande från samtliga uppdrag samt val av ersättare i 
styrelsen för Håbohus AB samt nämndeman i Uppsala tingsrätt
efter Anna-Eva Hörnström (S) 

Sammanfattning 
Anna-Eva Hörnström (S) avsäger sig sina samtliga uppdrag irmebärande 
uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Håbohus AB:s 
styrelse och som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Valberedningens nomineringar: Sven Ericert (S) som nämndeman och Inger 
Wallin (S) som ersättare i styrelsen får Håbohus AB. 

Beslutsunderlag 

- Skriftlig avsägelse från Anna-Eva Hörnström (S) 

Tjänsteskrivelse 2015-03-11 
- Valberedningens muntliga nomineringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktigebeviljar Anna-Eva Hörnström (S) entledigande :fi·ån 
samtliga uppdrag. 

2. Fullmäldiger utser Sven Erkert (S) till nämndeman i Uppsala tingsrätt, 
får resterande del av år 2015, efter Anna-Eva Hörnström (S). 

3. Fullmäktigerutser Inger Wallin (S) till ersättare i styrelsen får Håbohus 
AB, får resterande delen av innevarande mandatperiod, efter Anna-Eva 
Hörnström (S). 

4. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran att ny ersättare i kommunfullmäktige utses 
efter Arma-Eva Hörnström (S). 

Bes l utsexped ieri n g 
Anna-Eva Hörnström 
Valda 
Håbohus AB (kopia av beslutet samt kontaktuppgifter för den valda) 
Tingsrätten (kopia av beslutet samt kontaktuppgifter får den valda) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Datum 

2015-03-23 

KS 2015/36 

Val av ombud och ersättare, att företräda Håbo kommun vid 
Kommuninvest ekonomiska förenings stämmor under preioden 
2015-2018 

Sammanfattning 
Kommuninvest i Sverige AB är ett bolag som baserat på kommunal 
värdegrund tillhandahåller konkurrenslcraftiga lån och övrig finansiell 
service till kommuner som är medlemmar i föreningen. 

Håbo kommun är medlem i fåreningen och ska därmed utse kommunens 
representation till fåreningens stämmor under innevarande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

- Kommtmsty'relsens forslag till beslut 2015-03-02, § 53. 

styrelsen tillstyrker fårslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse stämmaombud och ersättare till 
Kommuninvests föreningsstämma, för mandatperioden 2015-2018, 
enligt följande: 

Stämmoombud: 
Ersättare: 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Kommuninvest 

Carina Lund. (M) 
Agneta Hägglund (S) 

JUSTERARE iii/) l ~t ~. ~~ '><PW<R<O 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-03-23 

KS 2014/155 

Beslut om justering av ordningen för inkallande av ersättare i 
styrelsen och nämnderna- mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 201 4-12-15, § 118, ordningen får 
inkallande av ersättare i nämnderna får pe1ioden 2015-2018. Fullmäktiges 
beslutsunderlag utgjordes av partiernas fårslag till turordningar. 

Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (MP) redovisar respektive fårslag 
på ändrad turordning får ersättares inträdande får Bålstapartiet och får 
Miljöpartiet. 

I samband med styrelsen behandling av ärendet yrkat Håkan Welin (FP) att 
(M) inordnas får ersättares inkallande får (FP). 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 118. 

Förslag till justerade ordningar från Owe Fröjd (Båp) och Christian 
Nordberg (MP) 
Tjänsteskrivelse 2015-02-13 

Arbetesutskottets fårslag till beslut 2015-02-17, § 39 

Ko~unstyrelsens fårslag till heslut 2015-03-02, § 37. 

styrelsen tillstyrker fårslagna justeringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att ändra ordningen får inkallande av er~ättare får 
Bålstapartiet och får Miljöpartiet, enligt redovisat fårslag samt i enlighet 
med yrkande från Håkan Welin (FP), komplettera inkallelseordningen 
får (FP). 
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2. Fullmäktige noterar den justerade och kompletterade ordningen får 
ersättares inkallande i samtliga nämnder under innevarande 
mandatperiod fram till och med 2018, enligt fåljande: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i fåljande ordning: 
partigmpp: 

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

(C) (C), (K.D), (M), (FP), (MP), (S), (Båp), (V), (SD) 

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

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

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

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

(V) 

(SD) 

(Båp) 

Beslutsexpediering 
Nämnderna 

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

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

(Båp ), (SD), (MP), (C), (FP), (K.D), (V), (S), (M) 
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Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-23 

Sammanfattning 
Följande redovisas i sammandrag: Historiska museet har en utställning som 
går runt just nu i världen under några år. 

Suget efter vikingatida resor till Skandinavien har aldrig varit så stort men 
det fnms inga vikingaresor till Sverige! 
Besöksnäringen i Sverige har som mål att besöksnäringen ska dubbleras till 
2020. Turismen måste utvecklas. 
Håbos turism 
Vad har då Håbo kommun att erbjuda sina framtida besökare? 
Efter 25 års studerande av Håbos historia har jag kommit fram till att Håbo 
är en av de bästa vikingakommunerna. Håbo kommun har det perfekta läget 
for att profilera ett båt/buss-baserat vikingaäventyr som innehåller utflykter 
med till Birka, Sigtuna och till Gamla Uppsala högar med vilcingamuseet, 
Anunds hög med skeppssättningar i Västerås, till Frösåkers brygga, häll
ristningar i Grillby samt labyrinten i Bro med flera besökspunkter inom och 
utom kommunen. 

Fråga 
Dessa frågor drivs vanligen av kultur och turism i en kommun. Hur ser man 
på dessa instanser i Håbo? Både turism och kultur ligger utanfor 
kommunhus et, dessutom på var sitt håll! ! F ör mig är det tydligt - detta 
prioriteras ej, tyvärr! 

Frågeställaren fråga med mera foreligger i slaiftlig fmm. 

Fråga redovisas om oppositionsrådet samarbetar med samtliga partier i den 
nuvarande politiska oppositionen. Detta mot bakgmnd, som frågeställaren 
uppfattat det, att oppositionsrådets kontakter med fåreträdare får (SD) är 
inskränlcta till kommunikation via insändare i lokalpressen. 
Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) kommenterar frågan bland annat 
genom att nämna att det i oppositionsrådsrollen ingår att syna majoritetens 
framställningar och beslut samt vara kommunens representant i olika 
sammanhang. Hägglund (S) nämner att samtliga partier har gruppledare. 
Kommlmfullmäktige kommer i samband med majsammanträdet att ta 
ställning till ett forslag till arbetsordning for oppositionsrådet i Håbo 
kommun där rollens innehåll kommer att preciseras. 

Ordforanden avslutar frågestunden. 
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