
HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

2014-12-18, kl. 18.00-18.25, Övergranssalen, kommunhu~et, Bålsta 

Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.), tjänstgör 
Göran Eriksson (C), tjänstgör 
Håkan Welin (FP), tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), ej närvarande, Tommy Rosenkvist (M) tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), tj änstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Fredrik Anderstedt (S), tjänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestad (SD), tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), "tiänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), tjänstgör 
Leif Zetterberg (C), ej närvarande 
SabineNaresson (MP), närvarade 
Helene eranser (S), närvarande 
Johan Tolinsson (S), närvarande 
Bengt Björkman (SD), närvarande 
Leif Lindqvist (V), ej närvarande 

Per Kjellander, kommundirektör 
Vipul Vithlani, ekonomichef 
Jonas Eliasson, kanslichef 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Eva Staake (S) och Göran Eriksson (C) 

2015-01-07, kommunkansliet, kommtmhuset. Bålsta 

§§ 173-180 



f'l1 HÅBO W KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Underskrifter av kom
munstyrelsens pro
totkoll 2014-12-18 

sekreterare 

Ordforande 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Anslag/Bevis 

Organ: 

Sanunanträdesdatum: 

Datumfår 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

Protokollet är justerat. Justmingen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunstyrelsen 

2014-12-1 8 

2015-01-07 

Närarkiv> Håbo kornmun 

Datum får 
anslags nedtagande efter: 2015-01-29 

;fi!f!1L~~ 
Hans N ordstedt 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 173 Godkännande av dagordningen 

§ 17 4 Informationer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-12-18 

§ 175 Beslut om förlängning av tidigare fattat beslut om ledamöter och ersättare i kommunsty
relsens arbetsutskott 

§ 176 Beslut om förlängning av tidigare fattat beslut om ledamöter och ersättare i kommunsty
relsens personal- och forhandlingsutskott 

§ 177 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens telariska utskott for petioden 
2015-01-01-2018-12-31 

§ 178 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens kultur- och livsmiljöutskott for peti
oden 2015-01-01-2018-12-31 

§ 179 Förslag till sammanträdestider for kommunstyrelsens tekniska utskott irespektive kultur
och livsmiljöutskott 

§ 180 Deltagande i Vattenmyndighetens samrådsmöte 2015-02-12 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 



o 

HABO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 173 

Godkännande av dagordningen 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

- Utsänd dagordning/föredragningslista får dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att godkänna den till dagens sammanh·äde utsända 
dagordningen/föredragningslistan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3853 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 174 

Informationer 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/56 

Kommundirektören redovisar folj ande informationer: 

Effektiviseiingsberedberedningen inom Regionforbudet Uppsala län har 
upphört. Länets kommunchefer och landstingsdirektören ansvarar 
fortsättningsvis for utvecklingen av samverkan, eventuellt med 
administrativt stöd från Uppsala kommun. 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har arbetet med en översyn av 
Håbo Marknads framtid inletts. Första redovisningen av det inledda arbetet 
kommer att ske i samband med kommunstyrelsens sammanträde i februari 
månad 2015. 

Avdelningschefen får tekniska avdelningen och chefen for plan- och 
utvecldingsavdelningen har sagt upp sina respektive anställningar. 
Rekryteringsprocessen for att återbesätta de båda anställningarna har inletts. 

Ekonomichefen redovisar foljande informationer: Förhandlingar har forts 
med Taxi Bålsta AB med anledning av Taxi Bålsta felfakturerat Håbo 
kommun for vissa tjänster. Efter forhandlingar forslås att Taxi Bålsta AB 
återbetalar 600 000 kr av det felfakturerade beloppet om 906 000 kr. En 
nedslaivning av det felfakturerade beloppet bedöms nödvändig for att 
tmdvika att Taxi Bålsta AB går i konlcurs. Ett avslut bör fattas innan ld. 
12.00, 2014-12-19. Förvaltningen föreslår att forslaget om nedsättning av 
skulden foljs. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att notera lämnade infonnationer. 

2. styrelsen beslutar att överlåta tillkommundirektören och 
ekonomichefen att besluta om en nedskrivning med 306 000 la av Håbo 
kommuns återbetalningskrav gentemot Taxi Bålsta AB. 

Bes l utsexped i er i ng 
Ekonomichefen 
Kommundirektören 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

.j..o \c) -01 ,.... o~ l ~ 
Nr 201 4.3855 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 175 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/132 

Beslut om förlängning av tidigare fattat beslut om ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanfattning 
Kornmunstyrelsen utsåg 2014-11-04, § 141, ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott fram till och med 2014-12-31. Föreslås att 
beslutet förlängs till att gälla till och med 2018-12-1-31. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelses beslut 2014-11-04, § 141. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att forlänga tidigare fattat beslut, 2014-11-04, § 141, 
om ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott att gälla 
fram till ochmed 2018-12-31. 

Beslutsexpediering 
Löne- Karin Csaszar 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

,i_c.11j- n -o~ l Qu"S" 

Nr 2014.3864 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 176 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/132 

Beslut om förlängning av tidigare fattat beslut om ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsens personal- och 
förhandlingsutskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen utsåg 2014-11-04, § 143, ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens personal- och fårhandlingsarbetsutskott fram till och 
med 2014-12-31. Föreslås att beslutet fårlängs till att gälla till och med 
2018-12-1-31. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelses beslut 2014-11-04, § 143. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att forlänga tidigare fattat beslut, 2014-11-04, § 143, 
om ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personal- och 
fårhandlingsutskott att gälla fram till och med 2018-12-31. 

Beslutsexpediering 
Löne- Karin Csaszar 
Matrikel 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J_oJ) -t l- O i l C(7\l 

Nr 2014.3857 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 177 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska 
utskott för perioden 2015~01~01-2018-12-31 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-11-24, § 169, bland annat att inrätta ett 
tekniskt utskott med tre ledamöter och två ersättare. 

Vid dagens sammanträde fårrättas val av utskottets ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 

- Vid sammanträdet redovisade muntliga nomineringar 

- Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 169. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att utse fåljande att utgöra telrniska utskottets 
ledamöter och ersättare for perioden 2015-01-01-2018-12-1-31: 

Ledamöter 

Christian Nordberg (MP) 

Tommy Rosenlevist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Ordfårande: Christian Nordberg (MP) 

Beslutsexpediering 
Manikel 
Löne- Karin Csaszar 

Ersättare 

Göran Eriksson (C) 

Helene eranser (S) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRI\GSBESTYRKNING 

;)01 01 -o~ l n~ 
Nr 2014.3866 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 178 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/132 

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens kultur- och 
livsmiljöutskott för perioden 2015-01-01-2018-12-31 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslöt 2014-11-24, § 169, bland annat att inrätta ett 
kultur- och livsmiljöutskott med tre ledamöter och två ersättare. 

Vid dagens sammanträde fårrättas val av utskottets ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 

Vid sammanträdet redovisade muntliga nomineringar 

- Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 169. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att utse följande att utgöra kultur- och 
livsmiljöutskottets ledamöter och ersättare fcir perioden 2015-01-01-
2018-12-1-31: 

Ledamöter 

Håkan Welin (FP) 

SabineNaresson (MP) 

Werner Schubert (S) 

Ordförande: Håkan Welin (FP) 

Be si utsexpediering 
Manikel 
Löne- K.min Csaszar 

EXPEDIERAD 

Ersättare 

Fred Rydberg (KD) 

Johan Tolinsson (S) 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.3673 



o 

HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/135 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens tekniska utskott 
respektive kultur- och livsmiljöutskott 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens har tidigare fattat beslut om sammanträdestider under år 
2015 for kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och 
forhandlingsutskott I samband med dagens kommunstyrelsesammanträde 
utsågs ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens telmislca utskott samt 
till styrelsens kultur- och livsmiljöutskott for perioden 2015-01-01-2018-12-
31. 

Det bedöms nödvändigt att forslag till sammaträdestider under år 2015 for 
de fyra utskotten samordnas av fcirvaltingen. Förslag till beslut for tider for 
tekniska utskottet och kultur- och livsmiljöutskottet kommer att redovisas 
till kommunstyrelsen får beslut i samband med styrelsens sammanträde i 
februari 2015. 

Kommunstyrelsen beslut 

l. styrelsen beslutar att forslag till sammanträdestider for 
kommunstyrelsens tekniska utskott samt kultur- och livsmiljöutskott 
behandlas i samband med kommunstyrelsens sammanträde i febmari 
månad 2015. 

Beslutsexpediering 
Kanlichef 

EXPEDIERAD 

• ()l 

SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 2014 .3889 



o 

HABO 
I<OMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 180 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-12-18 

KS 2014/56 

Deltagande i Vattenmyndighetens samrådsmöte 2015-02-12 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheten inbjuder till ett öppet samrådsmöte om fårslag till 

åtgärdsprogram. Miljökvalitetsnormer och fårvaltningsplan får Norra 

Östersjöns vattendistrilct. Datum får mötet: 2015-02-12. 

Beslutsunderlag 

- Inbjudan från Vattenmyndigheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att Christian Nordberg (MP) och Lars-Göran 
Bromander (S) ges möjlighet att ta del av informationen. 

Beslutsexpediering 
Cruistian Nordberg (MP) 
Lars-Göran Bromander (S) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~u 1 "- .... u l -t>~ l C.:$ 

Nr 2015.36 
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