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§§ 33-44 

IU. 21.00-21.15, § 37 

Hans Nordstedt 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

AnslagfBevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datumfor 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Undersl<rift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-06-15 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkä1magivits genom anslag 

Kommunfulhnälctige 

2015-06-15 

2015-06-24 
Datumför 
anslags nedtagande efter: 2015-07-16 

Närarlåv, kommunkansliet, Håbo kornmun 
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Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-/ närvarolista 

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

. 
l 
l 

Catherine Öhrqvist (M) 
l l 
l F Bo Johnson (M) i 

UlfWinberg (M) l N 
l 

Liselotte Grahn Elg (M) l N 

l Rasmus Kraftelid (M) N 
Carl-Johan Torstenson (M) N l l Nils-Åke Mårheden (M) N 

l 
l l l Anna Wiberg (M) N 

Björn Hedö (M) N i l Tommy Rosenqvist (M) N 

l i Göran Eriksson (C) N l Lisbeth Bolin (C) Leif Zetterberg (C) F l 

l 
Sara Ahlström (C) l N 
Håkan Welin (FP) N l l Gunilla Alm (FP) Anders Persson (FP) l F l 

l 

Christian Nordberg (MP) l N l 

l l Marie Nordberg (MP) N l ! l 

FredRydberg (KD) l N l 
l 
l 

Agneta Hägglw1d (S) N 

l Werner Schubert (S) l N l 
l 

Gunilla Gustavsson (S) l N l 
l 

Lat:s-Göran Bromander (S) l 
N 

l 
l 
l Helene eranser (S) N l 

Fredrik Anderstedt (S) l N l 
l 

Nina Manninen (S) 
l 

N l l Johan Tolinsson (S) l N l l Akasya Randhav l N l 
l 

l Sven Erkert (S) l N l 

Eva Staake (S) l 
N i 

Sven-Olov Dväring (S) l N l l 
l 

Hitlevi Anderstedt (S) l N l 

Marcus Carson (S) l F l ! Kurt Hedman (S) l 
l l Inger Wallin (S) l N l l l 

LeifLindqvist (V) l N 

i 
l 

Michael Rubbestad (SD) 

l 
N 

Bengt Björkman (SD) N 
l 

! Kristian Leinonen (SD) N 
l l Plljo Thornfors (SD) Linnea Bjuhr (SD) F 
l Robert Kohlström (SD) N l i 

Owe Fröjd (Båp) l N l . 
Peter Björkman JBåp) N l 

l 
l l 

Total antal ledamöter och tjänstgörande: · 41 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Moderaterna ! 
! 

Bo Johnson (M), tjänstgör i 
Cecilia Liden (M) j N 
Roger von Walden (M) l N 
B j öm Fredriksson (M) IN 
Bertil Brifors (M) iN 

i 
Ersättare Centerpartiet ! 

l 

Lisbeth Bolin (C), tjänstgör l 
l 

Per Ander (C) i N l 
l 

Ersätta re Folkpartiet Libe ral erna i Gunilla Alm (FP), tjänstgör 

IN Ingvar Nilfj ord (FP) 

! 
Ersättare Miljöpartie t de Gröna l 
Ulrika Wallin (MP) !F 

l 

SabineNaresson (MP) j N 

Ersättare Kristdemokraterna l 
Helen Embretsen (KD) }F 
Arvo Väisänen (KD) i N 
Totalt anta l närvarande icke tjänstgörande ersättare: 12 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Arbetarepa rtiet Socialdemokraterna 
Kurt Hedman (S), tjänstgör 
Sixten Nylin (S) 
Maria Anneli (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliornäki (S) 
Tommy Berglund (S) 

Ersätta re Sverigedemokraterna 
Pirjo Thonfors (SD), ~ änstgör 
Linnea Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 

Ersättare Bå lstapartiet 
F arid Cluoout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 

Ersättare Vänsterpart iet 
Laila Svemdal (V) 
Osman Yilrnaz (V) 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

§ 3 3 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 34 Redovisning av berett medborgarförslag om att fårbjuda fårsäljning och inköp 
samt handhavande av fyrverkerier får allmänheten 

§ 35 Delårsuppfåljningper 31mars 2015 

§ 36 Beslut oml avgifter får fårskola, futidshem och pedagogisk omsorg att gälla 
från och med den l juli 2015 

§ 37 Beslut om ekonomiska ramar avseende chift- och investeringsbudget 2016 och 
plan 2017-2018 

§ 3 8 Remissvar till Lamistinget i Uppsala län angående regionbildning 

§ 39 Beslut om uppdragsbeskrivning får kommunalråd, oppositionsråd och 
gJ.Uppledare i Håbo kommun 

§ 40 Beslut om IT -policy 

§ 41 Beslut om riktlinjer får ärendehantering i Håbo kommnn 

§ 42 Beslut om detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, Håbo kommun, -
antagande 

§ 43 Ansvarsfrihet får styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län för fu· 2014 

§ 44 Redovisning av beredd motion: O-vision- Ingen ung utan arbete, motionärer: 
Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C) 

§ 45 Motion om att genomfåra en värdering av kommunens och Håbohus AB:s fasta 
tillgångm· ned avseende på aktuellt mm·k:nadsvärde. Motionär Owe Fröjd (Båp) 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ff1 f lA~c:rr 
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KF§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

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

Sammanfattning 
Ordfåranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras med en motion 
från Owe Fröjd (Båp), att behandlas som sista punkt vid dagens 
sammanträde. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse/ärendelista inför dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäk:tige beslutar att dels kungörelse av dagens sammanträde skett i 
behötig ordning och dels att godkänna utsänd ärende-Ifåredragningslista 
tillsammans med ordfårandens föreslaga komplettering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2015.3318 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 311- KS 2015/24 

Redovisning av berett medborgarförslag angående att förbjuda 
försäljning och inköp samt handhavande av fyrverkerier för 
allmänheten 

Sammanfattning 
Den 29 december 2014 inkom ett medborgarfårslag där forslagsställaren vill 
att leonummen fårbjuder fårsäljning och inköp samt handhavande av 
fyrverkerier får allmänheten. Kommunstyrelsens fårvaltning har fått 
uppdrag att utreda frågan. 

Utredning 
I enlighet med Ordningsförordningen l kap l § bemyndigas kommunen att 
lämna nä1mare fåreskrifter laing användningen av pyrotekniska artildar. I 
Kommunens Allmänna Ordningsfåresloifter ges fåljande begränsning i 
användandet av pyrotekniska artiklar och fyrverke1ier: 

20§ 
Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 
andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 
kommunen. 
Följande tider under året är undantagna från tillstånds la-avet: 
Nyårsafton: mellan kl. 18.00- 24.00 
Nyårsdagen: mellan kl. 00. 00 - 02. 00 
Påskafton mellan: kl. 18.00-24.00 
Påskdagen mellan: kl. 00.00 - 02.00 
Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00- 24.00 
l maj: mellan: kl. 00.00 - 02. 00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 
största möjliga hänsyn till omgivningen. 

Inledrringsvis bör konstateras att kommunen inte har någon möjlighet att 
forbjuda fårsäljDing av pyrotekniska artiklar eller fyrverke1ier. Det 
kommunala mandatet begränsas till att endast meddela restriktion laing 
användandet. Ett totalfårbud av försäljning av pyrotekniska artiklar lcräver 
ett statligt beslut av riksdag eller rege1ing. 

A v denna utredning har det inte framkommit någon information om att det 
finns något allmänt missnöje eller oro. De ldagomål som inkommer till 
kommunen är främst kring nyår och där har kommunen genom sina 
ordnings faresklifler redan lämnat restriktioner. Det tillståndskrav som finns 
uppställt motsvarar enligt demm uiTedning en fullt tillräddig restlilction. 
Någon ytterligare begränsning av användandet finns inte enligt dem1a 
utredning. Dä1med föreslås det på tjänstemannanivå att medborgarförslaget 
lämnas utan hänseende. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

· Jt~l ~ ~~t 
Nr 2015.3319 
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KF§ 34 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/24 

- Medborgaxforslag, 2014-12-30, hidnr 2015.56 

- Beslut KF§ 3/2015, 2015-02-23, hidnr 2015.1142 

- T j änstesbivelse, 2015-04-24, bidnr 2015 .24 20 

Tekniska utskottets förslag till kommunstyrelsen 

l. Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige att avslå 
medborgarforsla get. 

Beslutsunderlag 

Telariska utskottets forslag till beslut 2015-05-25 § 10 

- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-05-25 § 108. 

Styrelsens tillstyrker att forslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktig~ beslutar att avslå medborgarforslaget. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställare 
Tekniska utskottet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3319 
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Datum 

2015-06-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 35 

Delårsuppföljning per 31 mars 2015 

Sammanfattning 
Prognostiserat resultat år 2015.12,5 mkr 

KS 2015/160 

I delårsuppröljningen per sista mars ska en prognos lämnas för det 
ekonomiska utfallet för hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna förslag till åtgärder rör att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta för att nämnderna i ett tidigt skede ska kunna besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen rör årets resultat visar ett överskott om citka 12,5 mla. I 
rörhållande till det budgeterade resultatet på 18,1 mkr är det en försämring 
med 5,6 mkr. Resultatet på 12,5 mlcr i överskott är 1,3 %av skattenettot 

Driftredovisning - nämnder 

Nämnderna redovisar ett underskott om totalt 6,1 mkr. Barn- och 
utbildningsnämnden redovisar underskott om cirka 7, O mkr, 
överförmyndarnänmden underskott om 200 tkr och kommunstyrelsen ett 
överskott om cirka 1,1 mla. Bygg- ochmiljönämnden, socialnämnden och 
vård- och omsorgsnämnden prognostiseraratt följa budgeten. 
'- ;. i 

De största avvikelserna rör barn- och utbildningsnämnderis underskott är 
grundskaleverksamheten med 6, l mkr, förskoleverksamheten med ett 
underskott om 1,4 mkr och för gyronasieverksamheten ett överskott med 
0,8 mla·. I underskottet finns inte extra utbetalning till de fristående skolorna 
med som avser budget och utfall år 2013 och2014. Grundskoloma har 
innevarande läsår ett inbyggt omfattande underskott. Underskotten inom 
enhetema beror framförallt p'å kostnader ror insatser tikta.de mot elever med 
särskilda behov där assistentkostnader dominerar. Förvaltningen arbetar 
därför med förändrat skolval och tidigare beslutad handlingsplan för att 
komma i balans under 2015. Under året sker en minskning av antalet barn 
inom förskolan vilket limebär att förskaleenheterna har att anpassa sin 
organisation till detta lägre barnantal. Denna omställning som framrörallt 
sker infår hösten innebär en minskning av antalet personal. Under hösten 
kommer viss övertalig förskalepersonal att bilda en vilcariepool, som sedan 
infår 2016 åter behövs i verksamheten då bamantalet ökar. Omställningen 
innebär att fårskaleverksamheten redovisar ett underskott på cil·ka 1,4 mh 
för 2015 _ Handlingsplanen har inte presenterats i nämndens rapport. 

Överförmyndamämndens underskott på 200 tla beror på utökning med en 
anställd ror att bemöta ökade behov inom myndigheten. Åtgärder rör att 
minska eller minimera underskottet haT inte redovisats. 

Komnmnens ekonomi får år 2015 är ansträngd och inga marginaler fluns får 
att hantera ytterligare kostnadsölaringar eller intäktsminslmingar. Det la'ävs 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

kt f P~o/1 
Nr 201 5.3330 
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KF§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/160 

att barn- och utbildningsnämnden och överfårmyndamämnden vidtar 
åtgärder får att minimera/åtgärda befarade underskott redan år 2015 och att 
budgetfåljsamheten får nämnderna fårbättras. 

VA-verksamheten prognostiserar överskott med 470 tkr som fårs till VA
fonden somper 2014-12-31 hade ett underskott på 470 tkr. 

Avfallsverksamheten prognostiserarunderskott med 900 tkr som fårs till 
Avfallsfonden somper 2014-12-31 hade ett överskott på 2 633 tlcr. 

Finansförvaltning 

Finansfårvaltningen redovisar ett överskott om netto cirka 6,1 mkr beroende 
på att AFA sjukfårsäkringsaktiebolagets styrelse beslutade 2015-03-26 att 
återbetala sjukfårsälcringsavgifter avseende år 2004. För kommilllen innebär 
detta cirka 6,2 mkr i återbetalda premier. Bokfåringsmässigt ska 
återbetalningen bokfåras år 2015 medan utbetalningen kommer att ske 
under år 2016. 

Finanskonton 

Skattepro gnosen 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2015-04-29 från Sveriges 
kommuner och landsting (SK.L), visar att intäkterna väntas bli ca 3,3 mkr 
lägre än budgeterat. 

statsbidrag och uljänming 

På posten statsbidrag och utjämning redovisas en prognostiserad avvikelse 
om 5,9 mlcr. Efter valet aviserades i regelingens budgetproposition får år 
2015 att vissa satsningar kommer att göras inom skol- och äldreområdet 
samt ändring av arbetsgivaravgifter får ungdomar under 25 år. I budgeten 
får år 2015 hade kommunen rälmat in delar av dessa satsningar i den budget 
som kommunfullmäktige fastställde får år 2015. Riksdagen fattade beslut 
enligt alliansens budgetfårslag, varpå dessa satsningar reducerades i 
generella statsbidrag till kommunerna. Den 15 april presenterade regeringen 
2015 års vårändringsbudget för år 2015. Vårändringsbudgeten anger 
fårändringar i årets budget. Ansölcningsfar·farandet får kommunema att ta 
del av medlen är oklart och kommer att utaTbetas av skolverket och 
socialstyrelsen under året. 

Nedan sammanfattas några av de större satsningarna år 2015: 

l miljard avsätts till äldreomsorgen 2015- ej medtaget i prognosen ca 2,0 
mlrr, om bidraget beräknas i leronor per invånare. 

g Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner for 2015 
som kompensation får att nedsättning av socialavgifterna for lmga 
slopas- medtaget i prognosen ca 1,5 mkr. 

Inom utbildningsomnidet har många satsningar lagts in och tagits bort 

JUSTERARE _... 

Jvr l #\l~l 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3330 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Kom m unfu Il mäktige 

JUSTERARE 

KF§ 35 KS 2015/160 

beroende av vilka partier som lagt förslagen. Detta gör att det är svårt att 
följa upp vilka anslag som kommer i det generella statsbidraget och vilka 
som är riktade. För Håbo kommun handlar det om O- 5,0 mkr beroende 
på vilka kriterier som kommer att ställas på ansökningarna. se nedan. 

Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 
miljarder per år från 2015 - ej medtaget i prognosen .. 

Minskade barng~.upper i förskolan, 415 miljoner 2015- ej medtaget i 
prognosen .. 

Upprustning av skollok~ler, 15 miljoner i år och 330 miljoner 2016- 2018-
e.] medtaget i prognosen. 

• Satsningpå ungdomm· i jobb år 2015 178 miljoner får att 
uppgå ti113,5 miljarder år 2019- ej medtaget i prognosen .. 

Finansnetto 

Räntenivån är fortfarande låg för år 2015 innebärande lägre räntekostnader 
for kommunens lån. Ett prognostiserat överskott om 4,2 mkr redovisas får år 
2015. 

Återbetalning av Villkorat aktieägartillskott från HMAB 

Aterbetalning av villleorat aktieägartillskott från HMAB (Håbo marknads 
AB) ingår inte i prognosen per 31 mars, utan kommer att bokas upp under 
året och redovisas i delårsbokslut per 31 augusti. 

Budgetjusteringar beslutade av KF 

Budget för arvoden får förtroendevalda har omdisponerats mellan 
nämndema utifrån den nya politiska organisationen, enligt uppdrag från 
kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i december. 

EXPEDIERAD SIGt\lATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

/tt l fA-l ~1 / 
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2015-06-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §35 KS 2015/160 

Ny budget 2015 

Budget KF Arvoden Berednings- Politisk TOTALT Om-

2015 grupper sekr fördelning 

l<ommunfullmäktige 
l" 

570 548 292 840 270 

Valnämnd 21 7 
P" 

7 -14 
Revision 204 305 305 101 
Kommunstyre lse 1573 2384 2384 811 
Ks-au 179 47 47 -132 
Personal o förhandLutsko 10 10 

l' 
10 o 

Nämndsadministration 423 423 423 
Ku ltur- och livsmiljöutsk o 89 89 89 

Tekniska utskottet fd MoT 225 89 89 -136 
Överförmyndarnämnd 41 105 105 64 
Barn och utbi ldningsnämnd 

l" 
425 479 479 54 

Barn o utbildningsnämnd au 67 105 105 38 
l" 

Bildningsnämnd o o o o 
Vård- och omsorgsnämnd 260 252 252. -8 
Socialnämnden 165 133 133 -32 
Bygg- och miljönämnden 181 168 

.. 
168 -13 

KS ti ll förfogande · .1516 o -1516 
5437 4 722 292 423 5437 o 

F örslag till omdisponering av budget till följd av omorganisation 

Ansvaret får verksamheterna ishall, simhall och utomhusanläggnillgar har i 
en omorganisation överförts från gatu- och parkenheten inom telmiska 
avdelningen till enheten får fritid och anläggningar inom kultur och 
livsmiljö. Driftbudget får verksamheterna uppgår ti1113 427 tlcr och föreslås 
överfåras i enlighet med omorganisationen. Juste1ing av budgetbeloppet kan 
bli aktuellt inför delårsbokslutet 

Investeringsbudget och exploateringsverksamheten 

För investe1ingsbudgeten, som uppgår till ll3, 7 mkr exldusive 
exploateringsinvesteringar, är den enda avvikelsen att investeringen i e
arkiv fåreslås fåras över till år 2016 eftersom den senareläggs. 

Aktuella exploateringsprojekt är Logistik Bålsta/Västerskog Nonas 
industriområde, Frösundavik och Svarta Lutan. Inga avvikelser mot budget 
fmns att rapportera i exploateringsverksamheten. 
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KS 2015/160 

Uppfåljning av måluppfYllelse görs inte nu i mars, men nämnderna ska 
rapportera om det redan nu är känt att något mål inte kommer att uppfYllas. 
Ingennämnd har rapporterat att något mål inte kommer att uppfyllas. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppfåljning mars 2015 KS2015/160 nr 2015.2570 

Tjänsteslaivelse 2015-05-08 

Socialnämndens beslut§ 45 2015-04-28 · 

Vård- och omsorgsnämndens beslut§ 57 2015-05-05 

Bygg- och miljönämndens beslut§ 66 2015-05-15 

Barn- och utbildningsnämndens beslut§ 55.2015-05-06 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 §·61 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2015-05-25 § 96. 

Styrelsen tillstyrker fårvaltningens och UtRkottets fåtslag till beslut 
tillsammans med en tillkommande beslutssats - beslutssats 3 i styrelsens 
fårslag till fullmäktige. . · 

Kommunfullmälctiges behanclling av ärendet: ·-

Yrkande 
Carina Lund (M) yrkar bifall till styrelsens forslag till besiut. 

Propositionsordning 
Ordfåranden konstaterar att endast ett fårslag till beslut föreligger och 
prövar detta och finner att :fullmälctige beslutar enligt styrelsens fårslag till 
beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar att godkä1ma delårsuppfåljning mars 2015. 

2. Fullmälctige beslutar att uppmana brun- och ~1tbildningsnämnden och 
överfårm yndamämnden att åtgärda/minimera pro gnostiserade 
underskott och att det redovisas i delårsbokslutet per augusti. 

3. Fullmälctige beslutat· att uppdra till samtliga nämnder att se över 
möjligheterna dels till effektivise1ingar och dels till juste1ingar av taxor. 
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Beslut om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den 1 juli 2015 

Sammanfattning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den 
sista december va1je år. statsbidraget betalas ut under forutsättning att 
kommunen foljer villkoren i Förordning (200 l: 160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och flitidshemmet 

Förordningen har nu ändrats och ändringen irmebär att inkomsttaket 
indexeras. 

Håbo kornmun tillämpar reglerna för max taxa. Kommunfullmäktige 
fastställer taxan får forskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa för forskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Reglerna gäller tillsvidare. 

Dokumentansvarig: Administrativ chef 

Nämndens beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 9, 2015-04-27 BOU2015/168 m 2015.2441 
Tjänsteskdvelse, 2015-04-01, BOU2015/168 m 2015.1718 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket 2015-03-24, BOU 15.1839 
Regler för avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, BOU 
15.1828. 

Nämndens beslut 

l. Bam- och utbildningsnämnden föreslår att kornmunfullmäktige 
godkänner föreslagna avgifter for forskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg att gälla från och med den l juli 2015. 

Beslutsunderlag 
- Bam- och utbildningsnämndens fårslag till beslut 2015-05-06 § 65. 
-Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-06-25 § 14. 
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l . Fullmäktige godkänner föreslagna avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg att gälla från och med den 1 juli 2015 i enlighet 
med bmn- och utbildningsnämndens fårslag 2015-05-06 § 65. 

Bes l utsexpedi er i ng 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Beslut om ekonomiska ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2016 och plan 2017-2018 

Sammanfattning 

Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar får driftbudgeten utgår bl. a. ifrån analys av 
forändringar i befolkningens sammansättning och behov samt forändringar i 
lagar och förordningar. Budgeterat resultat får år 2016 uppgår till21,5 mkr 
eller 2, l procent av skattenettot Nämndemas budgetramar har utökats med 
30,8 mkr eller med 3,2 procent i jämförelsen med budget 2015. Budgeterade 
resultat får åren 2017 och 2018 uppgår till ca 12,3 mlcr eller 1,2 procent av 
skattenettot år 2017 respektive ca 17,8 mkr eller l ,6 procent av skattenettot 
år 2018. 

Budget och fmansiering för exploateringsverksamhet får år 2016 kommer 
att kompletteras under hösten till kommunfullmäktige. 

De utredningsuppdrag som kommunstyrelsen uppdragit till nämnder och 
fårvaltningama och som kan påverka de ekonomiska ramarna får år 2016 
kanuner att föreläggas for kompletteringsbeslut till kommunfullmäktige den 
16 november, år 2016. ' 

Nämndema och 'styrelsen ska till kommunfullmäktige den 14 december ·· 
ätenedavisa sin budget och verksamhetsplan får år 2016. 

Investeringsbudget 
Förslag till investelingsbudgeten uppgår till ca 99,8 mkr får 
skattefmansierade verksamheter och till 63 J l mkr for tax e finansierade 
verksamheter:.Med få re liggande investeringsforslag upp går 
fmansieringsbehov får år 2016 till ca 86,9 mlcr. Kommunstyrelsens 
forvaltningen har i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett alternativt 
fårslag till finansiering av investelingar, istället får extem upplåning. 
Återrapportering till kommunfullmäktige sker i november. 

Borgensåtagande för kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping 
- Håbo 

Medlemskommunema har idag ett borgensåtagande på 7 mkr for 
Räddningsforbundet Under 2016 kommer fårbundet att investera i 2 nya 
brandbilar till en kostnad på 9,0 mkr. Räddningsfårbundet begär att 
medlemskommunerna utökar borgensåtagande till l 0,0 mkr, d.v.s en 
utökning med 3,0 mkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3366 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 37 KS 2015/162 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2016 och 
plan 2017-2018- Alliansensens forslag 

Protokoll Samrådsmöte angående räddningstjänstens budget 2016 

Budgetäskande 2016 - kommunens revisorer 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 63 

Budgetforslag gemensamt for (S) och (V) 

- Budgetforslag for (Båp) - överensstämmer med budgetfOrslaget for (S) 
och (V) 
Budgetforslag for (SD) 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-05-15 § 98. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Vid sammanträde foreligger foljande forslag till budget: 

Kommunstyrelsens/Alliansens forslag gemensamt for (M), (KD), (FP), (C) 
och (MP) 

Ett for (S) och (V) gemensamt forslag (identiskt med forslaget från (Båp)) 

Ett forslag till budget från (Båp) _(identiskt med forslaget från (S) och (V)) 

Yrkanden 
Carina Lund (M) med instämmande från Fred Rydberg (KD), Håkan Welin 
(FP), Göran Eriksson (C) och Clu·istian Nordberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens fårslag till budget. 

Agneta Hägglund (S) med instämmande från Fredrik A.nderstedt (S), 
Werner Schubert (S), LeifLindqvist (V) och Owe Fröjd (Båp) yrkarbifall 
till det får (S), (V) och (Båp) likalydande budgetförslagen tillsammans med 
kommunstyrelsens fårslag till investeringsbudget Hägglund (S) meddelar 
att fårslaget minskar "Årets resultat" med ca l O Mkr j ämfårt med 
kommunstyrelsens fårslag och ökar därmed beräknat lånebehov fåt 
investetingar. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till fålj ande: 

Att minibemanningen inom fårskolan ska öka från nuvarande 2,75 personal 
till 3,0 personal, 
Att det anvisas l 00 tkr får utflykter och studiebesök inom fårskolan. 
Att minska kommunstyrelsens ram med 708 tlcr och därmed i praktiken 
avveckla inrättad oppositionsrådspost 
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Att minskade medel får hemspråksundervisning. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar med instämmande från Werner Schubert (S) och 
LeifLindqvist (V), att det av Rubbestact (SD) redovisade delfårslaget om att 
l 00 000 kr ur barn- och utbilningsnämndens ram öronmärks får att 
fårskoloma ska genomfåra studiebesök och utflykter, fårs in i (S), (V) och 
(Båp) överensstämande budgetförslag. 

Michael Rubbestact (SD) meddelar att samtliga tjänstgörande ledamöter får 
(SD) ansluter sig till det får (S), (V) och (Båp) likalydande budgetförslag. 

Sammanträdet aj mnneras mellan Id. 21.00 - 21.15. 

Förhandlingama återupptas och följande noteras: 

Michael Rubbestact (SD) meddelar följande: 
Yrkandet från (SD) om ökad minibemanning inom fårskolor ändras till 
följande: Minibemanningen i fårskolorna ska ökas från nuvarande 2, 75 till 
3,0 bamskötare inom ram. Sicrivningen överensstämmer medjusterat förslag 
från (S), (V) och (Båp ). 
Yrkandet om avvecldandet av funktionen "oppositionsråd" kvarstår. 
Yrkandet om att minska anslaget får modermålsundervisning kvarstår. 
Y r kandet om antagande av slaivning som återfinns budgetfårslaget från 
(SD) återtas. 

Efter avslutad debatt föreslår ordfåranden följande: 

Kommunstyrelsens fårslag ska prövas mot det får (S), (V) och (Båp) 
likalydande budgetförslag. Det senare justerat tidigare vid dagens 
sammantärde gällande öronmärlet anslag inom ram för fårskolans utflykter 
och studiebesök. Därefter prövas yrkandet om ökad minibemanning inom 
förskolan. Förslaget är justerat vid dagens sammanträde och likalydande får 
(S), (V) och (Båp) samt får (SD). Slutligen prövas återstående yrkanden från 
Michael Rubbestact (SD) gällande oppositionsråd, minskat anslag får 
modersmålsundervisning och antagande av slaivning i budgetfårslaget från 
(SD). Fullmäktige godkänner ordfårandens fårslag till mmöstningar. 

Propositionsfårfarande 
Kommunstyrelsens fårslag prövas mot det gemensamma fårslaget får (S), 
(V) och (Båp) med anslutning från samtliga tjänstgörande ledamöter får 
(SD). Ordfåranden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och följande proposition 
fastställs av fullmälctige: Den som röstar får kommlmstyrelsens fårslag 
röstar ja och den somröstar får fårslaget från (S), (V) och (Båp) med 
anslutning från samtliga tjänstgörande ledamöter för (SD) röstar nej. 
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Omröstningen utfaller med 18 jaröster (Carina Lund (M), Bo Johnson (M), 
Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 
(M), Nils-Åke Mårheden (M), Anna Wiberg (M), Björan Hedö (M), Tommy 
Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C), Sara Ahlström (C), 
Håkan Welin (FP), Gunilla Alm (FP), Christian Nordberg (MP), Marie 
Nordberg (MP), Fred Rydberg (I<D), och UlfWinberg (M)) och med 23 
nejröster (Agneta Hägglund (S), Wemer Schubert (S), Gunilla Gustavsson 
(S), Lars-Göran Bromander (S), Helene eranser (S), Prechile Anderstedt (S), 
Nina Manninen (S), Johan Tolinsson (S), Alcasya Randhav (S), Sven Erket 
(S), Eva Staake (S), Sven -Olov Dväring (S), Billevi Anderstedt (S), Kurt 
Hedman (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad (SD), Bengt Björkman 
(SD), Kristian Leinonen (SD), Piijo Thomfors (SD), Robert Kohlström (D), 
Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (SD) och LeifLindqvist (V). 

Fullmäktige beslutar därmed enligt forslaget från (S), (V) och (Båp) med 
anslutning från samtliga tjänstgörande ledamöter for (SD). 

Därefter prövas det forslaget från (SD) om att miniinibemanningen inom 
forsleolan ska ändras från nuvarande 2,75 personal till3,0 personal och att 
den tillkommande kostanden for detta fmansieras inom given ram. Samtliga 
tjänstgörande ledamöter for (S), (V) och (Båp) biträder forslaget 
Ordforanden finner att fullmäktige beslutar i enlighet med forslaget 

Följande forslag återfinns i budgetslaivelsen från (SD): 

Förslaget om att minska kommunstyrelsens ram med 708 tlcr och därmed i 
praktiken avveckla inrättad oppositionsrådspost prövas och ordforanden 
finner att fullmäktige beslutar avslå forslaget 

Förslaget prövas om minskade medel for hemspråksundervisning och 
ordforanden finner att fullmäktige avslår forslaget 

Därefter ställs resterande delar av kommunstyrelsens forslag under 
proposition och ordforanden f11mer att fullmäktige bifallar dessa. 

Under sammanträdet noteras påpekande från Agneta Hägglund (S) om att 
ordnandet av offentliga toaletter i anslutning till slottet i Skoldoster bör 
påskyndas. Hålcan Welin (FP) instämmer i Hägglunds (S) påpekande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kommunalskatten for år 2016 till 21:34 kr. 
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2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens fårslag till 
nettokostnadsramar tkr, totalt får driftbudgeten år 2016, enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska pmtier 

Valnämnd 
Revision 

Kommunstyrelse 

Räddningstjänst 

Överförmyndare 
Bygg- och miljönämnd 

Bam- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 
Vård- och omsorgsnänmd 

4. Fullmäktige beslutar att 100 000 kr inom bm11- och utbildningens ram 
ska anvisas får utflykter och studiebesök inom fårskolan. 

5. Fullmäktige beslutm· att miniroibemanningen inom förskolan vara 3,0 
barnskötare. Tillkommande kostnader for detta ska finansieras inom 
beslutad ram for barn- och utbildningsnämnden. 

6. Räddningstjänstens anslag pm 19 075 tkr beslutas under fårutsättning 
att Enlcöpings kommun fattar ett likalydande beslut om utöbungen av 
sin andel for år 2016. 

7. Fullmäktige fastställer budgetstyrptinciper för styrelsen och nämnder. 

8. Fullmäktige beslutar att de av regetingen aviserade ekonomiska 
bidraget till forsleolan kommer att justera upp dJ.i:ftbudgeten får skolor 
när beslut om utbetalning föreligger. 
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9. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt för investeringsbudget år 2016 om 162 919 tkr, enligt nedan. 

skattefinansierade verksamheter 

Kommunstyrelse 96 427 tkr 

Bam- och utbildningsnämnd 3 000 tkr 

Vård- och omsorgsnämnd 350 tlcr 

Taxefinansierade verksamheter 

Va-verksamhet 61 000 tkr 

Avfallsverket 2 142 tkr 

10. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att föreslå hur kommunens 
investeringar för år 201-6 ska finansieras till kommunfullmäktiges . 
sammanträde i november. 

11 . Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2016 och vid omfår-handling/omplacering av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

12. Fullmäktige beslutar, att såsom får egen skuld ingå borgen för Håbohus 
AB:s låneförplik:telser upp till ett totalt högsta lånebelopp om l 040 
mh, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

13. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB enligt 
lagstiftningen om allmännyttan. 

14. Fullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad som anses 
som marlrnadsmässigt borgensavgift. 

15. Fulhnäktige beslutar, att såsom for egen skuld ingå borgen får 
Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo motsvarande Håbo kommuns andel 
35 procent eller 3,5 mh, totalt borgensåtagande för båda kommunerna 
får uppgå till maximalt 10,0 mkr. 
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16. Fullmäktige beslutar att en borgensavgift tas ut i samråd med 
Enköpings kommun år 2016 från kommunalfårbundet 
Räddningstjänsten Enköping-H åbo. 

Bes l utsexpedi er i ng 
Ekonomichef 
Nämnderna 
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Remissvar till Landstinget i Uppsala län angående 
regionbildning 

Sammanfattning 
Landstinget i Uppsala län avser att den 30 september 2015 ansöka till 
regeringen om att den l januari 2017 överta detregionala 
utvecldingsansvaret enligt Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Uppsala län bildas en region med 
ett direktvalt regionfullmäktige 2017. Förfarandet med bilda en region 
innebär att Regionförbtmdet i Uppsala län och Landstinget i Uppsala län 
organisatoriskt går samman. 

Landstinget ställer nu, via remissförfarande, frågan till kommunerna i 
Uppsala län - och då även till Håbo kommun - huruvida man tillstyrker 
förslaget. Remisstiden är fastställd till 30 juni 2015 . 

Ett eventuellt tillstyrkande av landstingets förslag innebär inte att Håbo 
kommun har förbundit sig att i framtiden tillhöra den föreslagna regionen. 
H åbo komrrnm äger i framtiden rätten att till regeringen ansöka om läns byte. 

Yttrande 
Regionfrågan handlar om vilka organ so;m ska handha och driva den 

. •. . regionala utvecldingen i Sverige. Det är en fråga som aktualiserades i och 
med det svenska BU-medlemskapet i mitten på 1990-talet och som i 
praktiken har ·debatteras och utretts ända sedan dess. I Sverige bildades 
formellt de tre första regionema 2011 . Den l januari 2015 bildades sju nya 
regioner i Svmige, vilket innebär att det idag :finns tre olika organ i Sverige 
som hanterar regional utveckling; landsting, länsstyrelser och kommunala 
regionförbund. Skillnaden dem emellan är att länsswrelsema är statliga 
myndigheter som styrs utav statliga regleringsbrev och direktiv medan 
landstingen är direkt folkvalda, och kommunförbunden indirekt folkvalda, 
organ. 

Ett troligt framtida scenario är att endast två organ kommer tillåtas vara 
ansvatiga för den regionala utvecldingen: landstingen eller länsstyrelserna. 

Landstingets förslag innebär att Regionförb1IDdet i Uppsala och Landstinget 
i Uppsala län går samman och bildar en regionkommun. Konleret limebär 
detta att det lagstadgade ansvar för regional utveclding som idag fullgörs av 
regionförbundet föreslås hanteras av denna framtida regionkommun. Likaså 
föreslås att de övriga statliga uppdrag som idag handahas av 
regionförbundet hanteras av regionen. Vad som kommer att hända med de 
medlemsuppdrag som kommtmema i Uppsala län idag uppdragit till 
regionförbundet :fi:amgår inte av remissen. 
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KF§38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/159 

F ör Håbo kommun - och resterande kommuner i länet - innebär fårslaget 
att möjligheten att direkt påverka och utöva inflytande över den regionala 
utvecklingen minskar. Detta faletum påpekas i remissen och där framhålls 
kommunernas fortsatta :inflytande över de regionala utvecldingsfrågoma i 
den kommande regionen som en utav hörnstenarna i det fmisatta arbetet. 
Det framhålls även att överenskommelser om regionens uppdrag, 
framtagandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS) och utfonnningen av 
den framtida tjänstemannaorganisationen hör till uppgifter som ska lösas 
gemensamt mellan landstinget och kommunema. Dock presenteras inget 
förslag till potentielllösning på dessa frågor i remissen. 

I grunden anser Hå bo kommun att ett det regionala utvecldingsuppdraget 
bäst hanteras av folkvalda regionala organ. Eftersom det förefaller sannolilet 
att det regionala utvecklingsuppdraget i framtiden kommer att hanteras av 
antingen länsstyrelser eller landsting, så anser Håbo kommun att 
landstingets förslag reptesenterar det bästa alternativet får länet sett som en 
helhet 

F ör Håbo kommuns vidkommande jnnebär dock landstingets fårslag 
minskad möjlighet till inflytande och påverkan, och i sak har kommunen att 
ta ställning iill ett fårslag utan klara besked om hur kommunens möjligheter 
till påverkan kommer tillgodoses framgent. Kommunen ombeds även göra 
detta ställningstagande under en relativt stor tidpress . Det är Håbo kommun 
bestämda uppfattning att detta inte är ett tillfredställande tillvägagångssätt 
får att hantera sådana, för länet och kommunerna, vilctiga och komplexa 
frågor. Därfår vill Håbo kommun understyrka viieten av att kommooernas 
framtida möjlighet till påverkan och delaktighet i den regionala 
utvecklingsprocessen verkligen hanteras med den noggrannhet och 
transperens som anstår en sådan strategiskt vilctig fråga. 

Mot bakgnmd av detta tillstyrker Håbo kommun landstingets förfrågan. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Landstinget i Uppsala län 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-15 § 78 

Kommunstyrelsens fårslagtill beslut 2015-05-25 § 103. 

styrelsen tillstyrker fårslaget till yttrande. 

Kommnnfullmälctiges behandling av ärendet: 

Michael Rubbestad (SD) föreslår att redovisat fårslag till namngivning av 
regionen- "Region Uppsala" - ses över till få1må11 för en benämning som 
är mer läni:nkluderande. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/159 

l. Fullmäktige beslutar att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker 
hos regeringen om att den l januari 2017 :fa överta det regionala 
. utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecldingsansvar i vissa 
län (SFS 2010:630) och dätmed också att det i Uppsala län bildas en 
region med direktvalt regionfullmäktige 2017. 

2. Fullmäktige föreslår att redovisat förslag till namngivning av regionen
"Region Uppsala" - ses över till formån för en benämning som är mer 
länsinkluderande. 

Beslutsexpediering 
Landstinget i Uppsala län 
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KOMMUN 
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KF§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/63 

Beslut om uppdragsbeskrivning för kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 76, att uppdra till 
kommunstyrelsen att för fulhnälctige redovisa förslag på arbetsbeskrivning 
får kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i Håbo kommun. 

Ett fårslag till arbetsbeshivning arbetades fram och remitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott till samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmälctige. 

Svar på remissen har inkommit från Socialdemolaaterna och 
Sverigedemolaatema. 

Förvaltningen överlämnar fårslagen till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut. 

Arbetsutskottet överlämnar 2015-05-12, § 69, fårslag till beshivning till 
kommunstyrelsen utan eget fårslag till beslut. Vissa justeringar och tillägg 
noteras. 

Bes l ut s u n der l ag . . 

Arbetsbeskrivning får kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare i 
Håbo kommun, hid.nr 2015.513 

Socialdemolaaternas förslag, hid.nr 2015.2115 

Sve1igedemolaatemas förslag, hid.nr 2015.2114 

Tjänsteslaivelse 2015-05-04. 

Arbetsutskottets behandling av ärendet 2015-05-12 § 69 

Förslag till uppdragsbeshivning får kommunalråd, oppositionsråd och 
gtuppledare, KS hidnr 2015.3047 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-05-25 § 101. 

styrelsen tillstyrker fårslaget med vissa redalctionella justeringar. 

Kommunfulhnäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Calina Lund (M) yrkar bifall till styrelsens fårslag till beslut. 
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KF§ 39 

Propositionsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/63 

Ordforanden noterar att endast ett fårslag till beslut fåreligger och efter 
fullmäktiges provning av detta finner ordforanden att fullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta förslag till uppdragsbesklivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare KS bid m 2015.3047. 

Beslutsexpediering 
Samtliga kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 
Personalchef 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfu llmäktige 

KF§ 40 

Beslut om IT -policy 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/172 

Håbo kommrm salmar övergripande styrdokument inom IT -området. 

För att få en sammanhängande och effektiv styrning av !T-verksamheten i 
kommunen behövs ett gemensamt ramverk som förtydligar hur 
verksamheten ska bedrivas. 

Mot bakgrund av detta har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fi·am ett 
fårslag innehållande tre (3) st dokument med tillhörande bilagor: 

IT -policy för Hå bo kommun som är det övergripande dokumentet. 
Policyn anger hur kommunen ska fårhålla sig till och använda IT för att 
stödja och utveckla verksamheterna i deras arbete med att uppnå uppsatta 
måL 

Riktlinjer för informationssäkerhet. 
Reglerar hur infonnationssäl<:erheten ska hanteras av fårvaltning och 
användare. 

Riktlinjer för styrning av !T-verksamhet. 
Klargör roller och ansvarsområden. 

Förslagen harvmit på remiss bland kommunens nämnder. Svar har 
inkommit från bmn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och dåvarande tillståndsnämnden. Samtliga nätunder tillstyrker fårsiageL 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fullmäktige beslutar att anta IT
policy får Håbo kommun samt att kommunstyrelsen beslutar att anta dels 
riktlinjer får infmmationssäkerheten samt dels liktlinjer får styrning av !T
verksamhet, under fårutsättning att fullmäktige beslutm· att anta det 
överglipande policydokumentet 

Beslutsunderlag 

!T-policy får Håbo kommun, h.id. 2014.3671 

Riktlinjer får informationssäkerhet, h.id. 2014.3673 

Riktlinjer för !T-verksamhet, h.id. 2014.3672 

Yttrande VON 2015-04-07, § 45 
Yttrande BOU 2015-02-25, § 33 

Yttrande TSTN 2014-11-03, § 100 

Yttrande SN 2015-04-28 § 44 

Tjänsteskrivelse 2015-03-23 

- Arbetsutskottets beslut 2015-05-12 § 75 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/172 

- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-05-25 § 87. 

Styrelsen tillstyrker forslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta IT -policy for Håbo kommun. 

Beslutsexpediering 
IT-chef 
Nämnderna 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/143 

Beslut om riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-1 O, § 92, att en översyn av det 
styrdokument for nämndadministration, som varit gällande sedan 2004, 
skulle genomfåras av forvaltningsövergripande arbetsgrupp. n. 

Det gamla styrdokumentet reglerade vissa rutiner, sicrivmallar med mera for 
nämndemas administration som till exempel ärenderegistrering, utformning 
av beslutsunderlag och protokoll med mera, men riktade sig i princip till de 
tjänstemän som enkom hanterade det nämndadministrativa arbetet. 

I samband med upphandlingen av ett nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem så har lcommlmstyrelsens kansli, i samarbete med 
samtliga nämndsekreterare i kommunen, omarbetat och reviderat detta 
styrdokument Resultatet är ett m eT heltäckande dokument- benämnt 
riktlinjer for ärendehantering i Håbo kommun- vilket foteslås ersätta det 
tidigare styrdokumentet 

De foreslagna riktlinjerna är mer omfattande och beslcriver kommunens 
ärendehantering som en process och fortydligar därmed de roller och 
funktioner som kommunens anställda respektive förtroendevalda har att 
utföra. Den ämnar även att på ett överglipande sätt fårklara hur och varfor 
ärendehanteringsprocessen ser ut som den gör, samt att verka som ett stöd 
for kommunens handläggare och fårtroendevalda i frågor som rör 
registrering, offentlighet- och selcretess, personuppgiftslagen och offentlig 
rätt med mera. 

I riktlinjerna fårslås även att kommunens nuvarande mallar fOr 
tjänsteskrivelser och protokoll uppdateras. Uppdateringen handlar dels om 
att forslaget till beslut, samt beslutet i protokoll, flyttas högst upp i 
skrivelsen samt dels om att vissa nya rubriker - avseende ekonomiska 
konsekvenser och finansiering samt uppfoljning - fareslås som 
obligatoriska i samtliga tjänsteslaivelser. Denna förändling föreslås både får 
att höja kvaliteten i beslutsunderlagen, och därmed i fårlängningen i 
besluten, samt får att modernisera och öka tillgängligheten i 
tjänsteskrivelseutseendet for att passa en tid där merparten av 
informationsutbytet sker elektroniskt. 

Förvaltningen fareslår att de nya mallarna ska infåras från och med att 
kommunens nya ärendehanteringssystem Ciceron dtiftsätts under hösten 
2015, men att riktlinjerna i övrigt ska gälla omgående. 
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KF§ 41 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/143 

Riktlinjer får ärendehante1ing i Håbo kommun 

T j änsteslaivelse 2015-04-3 O 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 74 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2015-06-25 § 106. 

Styrelsen tillstyrker fårslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att anta riktlinjer for ärendehantering i Håbo 
kommun samt att dessa ersätter styrdokument får nämndadminish·ation 

2. Fulhnäktige beslutar att det nya mallarna får protokoll och 
tjänsteslaivelser ska infOras i samband med att kommunens nya 
ärendehanteringssystem driftsätts 

Beslutsexpediering 
Nämnderna 
Kanslichef 
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Datum 

2015~06-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §42 KS 2011/1 14 

Beslut om detaljplan för Väppeby 6:21 och 6:52 Lindegård, 
Bålsta tätort Håbo kommun - antagande 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget inom Bålsta tätort, väster om centrum, c:a l lan från 
Stockholmsvägen. 

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i anslutiring till Åbergs 
museum. Planfårslaget är flexibelt och medger flera olika bebyggelsetyper 
såsom flerbostadshus, radhus, kedjehus, parhus och friliggande småhus. 
Bygghenen avser att uppfåra flerbostadshus med ett 60-tal mindre bostäder 
med 1-3 rum och kök. 

Den planerade bostadsbebyggelsen ersätter den byggrätt får skolanläggning 
som gällande detaljplan medger öster om Åbergs museum. 

Detaljplanen har varit ute på satmåden den 30 maj till och med den 12 juli 
2011. Detaljplanen har varit utställd den 29 mars till och med den 8 maj 
2012. Inkomna synpunlcter ledde tiJJ ett antal redaktionella ändringar. 

Planavdelningen anser att planfårslaget stödjer utvecklingen av Håbo 
kommun enligt kommunens avsilcter och föreslår att detaljplanen antas 
enligt 5 kap 29 §Plan- och bygglagen (1987:10). 

Beslutsunderlag 

Plankarta, upprättad 2013 -l 0-3 1 

Planbeskrivning, upprättad 2013-10-31 

Genomförandebeskrivning, upprättad 2013-10-31 

Utlåtande och yttmnden, daterad 20B-10-28 

Tjänsteslaivelse 2013-10-3 1 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-11-12 § 149 

Kommtmstyrelsens fårslag till beslut 2015-05-25 § 95. 

styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta detaljplanen enligt 5 kap 29 § plan- och 
bygglagen (1987:10). 

Sammanfattning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/150 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 
Uppsala län - verksamhetsåret 2014 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2008-06-16, § 77 att tillsammans med länets övriga 
kommuner, landstinget, Arbetsförmedlingen samt Försälaingskassan ingå i 
förbundet. 

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2014. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Enligt vår 
uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län bedli.vit 
verksamheten på ett ändamåls-enligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen, med undantag för vad som angivits 
här ovan, har varit tillräcldig, att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda 
enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning." 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for 
verksamhetsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2014 

Tjänsteskrivelse 2015-04-24 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-05-12 § 71 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2015-05-25 § 107. 

Styrelsen tillstyrker ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att förI-Iåbo kommlmS del, bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamheten tmder år 2014. 

Beslutsexpediering 
Samordningsforbundet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/99 

Redovisning av beredd motion: O-vision- Ingen ung utan arbete, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

Sammanfattning 
A v motionen framgår bland annat följande: Unga in-Ungas väg till arbete 
är ett metodutvecldingsprojekt, drivet av Arbetsfårmedlingen i samarbete 
med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-
24 år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 

I H åbo kommun har vi ca l 00 ungdomar 16-19 som inte fuilfålj er studier 
eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 
ej få godlcända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle 
ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 
kompletteras med Arbetsfårmedlingens insatser. 

Arbetsfånnedlingen kommer att ansöka om medel får Unga In 2.0 i 
programperioden ESF 2014-2020. Kommunen har uå möjlighet att anmäla 
sitt intresse att delta. 

Motionärerna yrkar: 

att Håbo kommun uttalar sig får en O-vision Ingen ungutan arbete 

att ekonomiska och praktiska fårutsättningar skapas får att uppnå 0-
VlSlonen. 

Beredning 
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Av nämndemas yttrande framgår att det 
idag finns ett förvaltnings- och nämndsövergripande samarbete riktat mot 
elever i grundskolan som påvisat positiva resultat. I övrigt har 
socialförvaltningen deltagit i en ESF-finansierad förstudie, tillsammans med 
andra offentliga aktörer, med syfte att kartlägga vilka hinder och svårigheter 
som finns får att nå arbetsmarimaden i Uppsala län. En ptimiterad grupp i 
den studien har varit ungdomar. Under våren 2015 kommer det att finnas 
möjlighet till att söka ytterligare finansiering får lokala projekt inom 
området. 

Socialförvaltningen och bam- och utbildningsförvaltrtingen arbetar 
tillsammans får att ta fram en pro j eldansökan får ett gemensamt pro j elct med 
syfte att motverka skolavhopp och social utslagning. 
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KF§44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/99 

Nämndema framhåller att fullmäktigemålen och nämndsmålen inrymmer 
den nödvändiga inriktning som behövs får att arbetet ska anses som 
prioriterat. Därav föreligger inga behov om ytterligare mål eller visioner. 

Nämndema fareslår att motionen ska anses fårdigbehandlad med hänvisning 
till det som framkommit under beredningen. 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att den fråga som motionärema 
lyfter fi·am redan idag hanteras som del av den ordinarie verksamheten i 
både bam- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samarbetet 
nämndema emellan. Förvaltningen konstaterar också att det finns relativt 
långtgående planer på att utöka det samarbetet i linje med det som 
motionärerna efterfrågar. 

Motbalegrund av detta föreslår kommunstyrelsens fårvaltning, i likhet med 
bam- och utbildningsnämnden och socialnämnden, att motionen ska anses 
fårdigbehandlad med hänvisning till det som framkornmit under 
beredningen 

Beslutsunderlag 

SN 2015-02-25, § 20 

BOU 2015-02-25, § 25 

Motion daterad 2014-06-04 

T j änsteslaivesle 2015-04-15 

AJ:betsskottets fårslag till beslut 2015-05-12 § 76 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2015-05-25 § 109. 

styrelsen tillstyrker att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Beslutsexpediering 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bam- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE /" . 

1ft l /Zl l~l 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 45 KS 2015/186 

Motion om att genomföra en värdering av kommunens och 
Håbohus AB:s fasta tillgångar ned avseende på aktuellt 
marknadsvärde. Motionär Owe Fröjd (Båp) 

Sammanfattning 
Av motionens inledning framgår: "Allt oftare hör man att Håbo kommun 
skulle vara en fattig och skuldtyngd, men vad som är sant och vad är inte 
sant? Siffror om att kommunen är skyldig mer än 900 miljoner florerar, 
men ingenstans framkommer det hur stora kommunens tillgångar är. 

" 

Motionären fareslår att en värdering genomfors av kommunens och 
Håbohus AB: s fasta tillgångar med avseende på aktuellt marimadsvärde vid 
en eventuell fårsäljning. 

Beslutsunderlag 

- Motion 2015-06-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullpläktige· beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen får 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

l t( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Håkan Welin (FP) informerar om "Projektet Språk- och Samhällsguider". 
Projektet är ett integrationsnätverk med deltagande från Håbo kommun, 
Svenska Kyrkan, studieförbund, ideella foreningar med flera organisationer. 
Mot bakgnmd av inflyttning till kommunen av människor från olika delar av 
världen är syftet med projektet att dels vara kulturöverbryggande och dels 
underlätta integrationen i vardagen for dessa människor. Kommunen antas 
på sikt bli ett mångkulturellt samhälle. 

Synpunkter redovisas dels på kommunens skogsskötsel på mark som 
gränsar till Ålcerby samfällighetsforening och dels på avsalrnaden av 
kommunala papperskogar inom samfällighetens område. Synpunkterna 
redovisas muntligt och skriftligt. 
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