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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista 
Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta HäggIund (S) N 
Pyry Niemi (S) F 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Sixten Nylin (S) F 
Chris Bremark (S) F 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hömström (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) F 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M) F 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) F 
Karl-Henrik Nanning (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) N 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Tomas Alm (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Anders Nilfjord (FP) F 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) F 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 
Gunilla Backlund (SD) F 

Gunilla Gustavsson (S) 

Anders Ekman (S) 
Sven-OIofDväring (S) 

Nazmiye Halvasi (S) 

Sven Svanström (Båp) 

Bo Johnson (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Bengt Skiöld (FP) 

Bert Stenlund (C) 

Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Socialdemokraterna 

Per Olof Thorsbeck (S) F 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven Olof Dväring (S), \jänstgör 
Hariette Nordström (S) F 
Anders Ekman (S), \jänstgör 
Nazmiye Halvasi (S), tjänstgör 
Jan Barreford (S) N 
Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör 
Farid Chibout (Båp) F 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP) N 
Stefan Wallin (MP) F 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) F 
Canlilla Larsson (V) F 

Totalt anta!'1\lärvaranc!~ icke tjänstgörande ersättare: 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Omröstning § 
Ja I Nej Avstå 

Omröstning § 
Ja , Nej' Avstå 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Jolmson (M), tjänstgör 
Björn Fredriksson (S), \jänstgör 
Christer Liden (M) 
Ralph Abraharnsson (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Liselotte Elg (M) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD) 
Kjell Wassholm (KD) 
Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Bengt Skiöld (FP), tjänstgör 
Gunilla Alm (FP) 

Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C), tjänstgör 
Frida Mattsson (C) 

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 
Ja I Nej I Avstå 

F 
F 
N 
F 

N 
F 

N 

F 

Närvaro 

N = Närvarande F = Frånvarande 
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Innehållsförteckning 

§ 27 Allmänhetens frågestund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

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

§ 29 Delgivning av två revisionsrapporter med nänmdyttranden dels om 
verksamheten vid Gransätersskolan och dels om ärendet om konstgräsplan 

§ 30 Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska regler för 
tjänstemän med extema kontakter 

§ 31 Medborgarförslag: "Energiska Håbobor", medborgardialog kring förnyelsebar 
energi och energisparande 

§ 32 Förslag till policy mot korruption, reviderade regler dels för representation och 
dels för uppvaktande av anställda och förtroendevalda 

§ 33 Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka placerade bruns 
rättigheter, motionärer: Håkrul Welin (FP), Anders Nil:fjord (FP), Berith Skiöld 
(FP) och Tomas Alm (FP) 

§ 34 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL 

§ 35 Redovisning av beredd motion om användning av "grön" asfalt för beläggning 
av gator med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

§ 36 Motion om politiska lärlingru', motionär: Tomas Alm (FP) 

§ 37 Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter Snäppvägen, Bålsta 
tätOli, flyttas till andra sidrul vägen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §27 

Allmänhetens frågestund med mera 

Sammanfattning 

KS 2010/113 

I anslutning till dagens sammanträde, framträder Pomonakören med ett antal 
sånger, bland ru.mat med vårmotiv. Körens 12 medlemmar bor i äldreboen
det Pomona, Bålsta tätort. 

Några frågor till fi:ågestunden foreligger inte efter ordforandens kontroll 811 

detta. 

Beredningen av medborgarforslaget om fOl11yelsebar energi och energi
sparande, kommenteras av forslagsställaren. 

Beredningen av medborgarforslaget om etiska regler for tjänstemän, kom
menteras av forslagsställru."en. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~KJ 
Nr 2012.1041 
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KF§28 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

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

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras med beslut om re
mittering av nyligen inlämnat medborgarförslag om vägbom och nyligen in
IäImlade motioner dels om "grön asfalt" och dels politiska lärlingar. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktig beslutar dels att kungörelsen skett i behörig ordning och dels 
att godkäIma utsänd och kompletterad föredragningslista för dagens 
srumnanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1039 
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KF §29 

:~'~'.-~._-- .... _ .. -_.·--·.·J'I~"'_" ______ ·_":_·":":_':_'_ .:.. __ .:.:_-'''''.:.:-' ___ '''_-'-' __ '"- __________ ... _ .. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS2010/118 

Delgivning av två revisionsrapporter med nämndyttranden dels 
om verksamheten vid Gransätersskolan och dels om ärendet 
om konstgräsplan 

Rapportema kommenteras dels av Karl-Henrik Nmming (M) och av Tomas 
Alm (FP). Båda inläggen ger uttryck för att revisorema, i båda fallen ge
nomfört bra granskningar. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapporter med nämndsyttranden dels om verksamheten vid 
Gransätersskolan och dels om ärende om konstgräsplan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar rapporter och yttrmlden, som delgivna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1043 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 30 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/81 

Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska 
regler för tjänstemän med externa kontakter 

Sammanfattning 
Fulhnäktige beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2011 att överlämna in
lämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Följande 
förslag föreligger: "Med anledning av att kOlmnunens tjänstemän figurerar i 
entreprenörers produktblad med uttalanden som ej är sanningsenliga ur 
medborgarens perspektiv men fördelaktiga ut tjänstemannens och entrepre
nörens perspektiv måste kommunen införa etiska regler för vad en tjänste
man får göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och entreprenö
rer som utför tjänster till Håbo kommun. Inom den privata industrin films 
det mycket rigorösa bestämmelser om hur en tjänsteman ska uppföra sig i 
kontakt med kunder. En kund, leverantör eller entreprenör måste veta hur 
och vilka regler som gäller för att undvika eventuell bestickning eller mo
tor" 

"Förslag: Inför etiska regler för samtliga förvaltningar för tjänstemän som 
har externa kontakter för att undvika problem med olika slag där mutor och 
bestickning kan förekomma som vi sett i Göteborg den senaste tiden." 

Förvaltningens beredning 
Mutbrott och bestickning är allvarliga brottrubriceringar som kan leda till 
både bötesstraff och fängelse. Efterspelet av den senaste tidens uppdagade 
fall om misstankar om mutbrott i både Göteborgs stad och Falu kommun vi
sar också på den förtroendeförlust som drabbar kommuner som blir involve
rade i sådana processer. Eftersom alhnänhetens fÖliroende är grundbulten i 
all offentlig verksamhet så skulle en sådan fÖliroendeförlust förödande för 
hela den kommunala organisationen. 

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i, och understyrker, andemening
en i medborgarförslaget - att det är viktigt för Håbo kOlmnun att som ett 
komplement till gällande lagstiftning tydliggöra vilket förhållningssätt 
kommunens tjänstemän och föliroendevalda förväntas idka gentemot exter
na leverantörer. Det är också någonting som har lyfts franl av kommunens 
revisorer i en fråga ställd till kommunstyrelsen. 

I samband med kommunstyrelsens svar på revisionens fråga beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att författa 
kommungemensamma riktlinjer mot kOl1uption samt att se över möjligheten .' 
till att förbättra hanteringen av frågor om k011"uption. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför arbetat fram ett förslag till kom
munövergripande riktlinjer för förebyggandet av kOlTUption och jäv samt 
reviderat redan antagna regler för representation och uppvaktning av an-

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1051 
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KF § 30 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/81 

ställda och förtroendevalda. Dessa kommer att redovisas till fullmäktige för 
beslut. 

Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att dessa do
kument ger kommunen en god grund att stå på i det fortsatta interna arbetet 
med att hantera dessa typer av frågor. 

Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-27 
Fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 64 
Tjänsteskrivelse 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 37 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05, § 47. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Häggiund (S) med instämmande från Christian Ghaemi (MP), yrkar 
att förslaget ska bifallas i stället för styrelsens förslag om att "det ska anses 
besvarat" . 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att dels föreligger styrelsens förslag till beslut och 
dels Hägglunds (S) m.fl. yrkande om bifall. Förslagen föreslås prövas mot 
varandra. Fullmäktiges godkänner detta. 

Efter Olmöstningen finner ordföranden att fullmäktige beslutar bifalla för
slaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av fullmäktiges kommande beslut 
om bland annat kommunövergripande riktlinjer för förebyggandet av 
korruption och jäv, att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

(ilJf1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.10S1 
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KF § 31 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/16 

Redovisning av berett medborgarförslag, "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring förnyelsebar energi och energisparande 

Sammanfattning 
Kommunfulhnäktige beslutade 2011-02-28, § 5, att överlämna förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning 

Av förslaget framgår att kommunen tillsammans med medborgare/eldsjälar 
bör genomföra ett projekt med syfte att samla in kreativa ideer i ämnesom
rådet fömyelsebar energi och energisparande. Ideer som sedan omsätts i 
praktiskt handlande med eldsjälen som drivkraft och Håbo kommun som 
spalTingpal"tner. Detta mot bakgrund av att kommunfullmäktige beslutat att 
Håbo skall vara en fossilbränslefi:i kommun från år 2050. 

Miljö- och teknikförvaltningen har gått igenom förslaget och tycker att det 
äl" en intressant ide utifrån målsättningen om fossilbränslefri kommun. 

En uppskattning gjord utifrån förslaget och korrespondens med förslagsstäl
laren, är att det från kommunens sida skulle behövas 3 0-40% aven heltids
tjänst under 2-3 års tid för att initiera och driva kanlpanjen och stötta 
projekten. 

Miljö- och teknikförvaltningen har tagit till sig iden med förslaget och ser 
en möjlighet i att använda sig av metoden med medborgardialog kring för
nyelsebar energi och energisparande i ett framtida skede där miljöplanen ska 
implementeras. 

Förvaltningen anser vidare att kommunen inte bör initiera och vara ddvande 
i denna typ av kanlpanj. Kommunen skulle kUlma ha en stöttande roll gent
emot en kampanj initierad och driven av civilsarnhället. Förvaltningen före
slår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-02-28, § 5 
Medborgarförslag 2011-01-01 
Tjänsteskrivelse 2012-01-03 
Utredning 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 39 
KOlllillUllstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05, § 48. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut om avslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1052 
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KF § 31 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/16 

I samband med dagens salmnanträde, uppmärksammas på att det kall före
ligga möjlighet till en extern finansiering av ett projekt i enlighet med fdr
slags ställarens mening. 

Yrkallde 
Christian Ghaemi (MP) med instätnmallde från Fred Rydberg (KD), yrkal' 
att ärendet ska åtenemitteras tili miljö- och tekniknätmlden, för bedölmung 
av möjligheten till extern finansiering av ett eventuellt projekt, i enlighet 
med förslagsställarens mening. 

Onu'östning 
Ordföranden konstaterar att dels fdreligger styrelsens förslag till beslut och 
dels föreligger Ghaemis (MP) m.fl. yrkande om åtenemiss. Ordföranden fö
reslår att fullmäktige först ska pröva om ärendet ska avgöras i dag eller åter
remitteras. Därefter prövas eventuellt styrelsens förslag till beslut. Fullmäk
tige godkänner beslutsordningen. Dät'efter provas om ärendet ska föreslås 
yrkalldet om Förslagen föreslås prövas mot val·andra. Fulhnäktiges godkän
ner detta. 

Efter omröstningen finner ordföranden att fulhnäktige beslutal' bifalla yr
kandet om åtenemiss. / 

Kommunfullmä~tiges beslut 

1. Fullmäktige beslutal' åtenenuttera ärendet till miljö- och tekniknänm
den för bedömning av möjligheten till extern fInallSiering av ett eventu
ellt projekt, i enlighet med förslagsställal'ens mening. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tebuknätlmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1052 
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KF§ 32 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/179 

Förslag till policy mot korruption, reviderade regler dels för re
presentation och dels för uppvaktande av anställda och förtro
endevalda 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 2011-11-28, § 179, att uppdra till kom
munstyrelsens förvaltning att författa kommungemensamma riktlinjer mot 
kOlTUption samt att se över möjligheten till att förbättra hanteringen av frå
gor om korruption. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför genomfölt en översyn av de 
styrande dokument som har bäring på kommunens förmåga att förebygga 
och så långt som möjligt förhindra uppkomsten av konuptiva handlingar, 
vanor och beteenden eller som på andra sätt bidrar till säkra ett föltroende
fullt agerande. 

Demla översyn resulterade dels i författandet aven konunungemensam poli
cy för förebyggandet av kOlTUption, såväl som revideringar av två redan an
tagna regelverk dels gällande representation och dels gällande uppvaktning
ar av anställda och fÖltroendevalda. 

Konununstyrelsens förvaltning gör bedömningen att de tre dokumenten 
sammantaget utgör en god grund för kommunens framtida arbete med dessa 
frågor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 179 
Policy mot konuption, Rid.m 2012.713 
Regler för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda, Rid. m 
2011.2393 
Regler vid representation inom Råbo kommun, Rid.m 2011.2538 
Tj änsteskrivning 2012-02-01 
Tjänsteskrivning 2012-02-13 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-03-07 02-21, § 40. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05 § 45. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag, llU1ebärande att förvaltnlllgens förslag 
ska antas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1056 
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KF§ 32 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/179 

Agneta Häggiund (S) yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast styrelsens förslag till beslut föreligger 
och efter prövning konstateras att fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta Policy/Reglemente för förebyggandet av 
konuption, 2012-03-07, hidnr KS 2012.713. 

2. Fulhnäktige beslutar att anta reviderad upplaga av Policy/Regler för 
uppvaktningar av anställda och förtroendevalda, 2011-10-06, 
hidm 2011.2393. 

3. Fullmäktige beslutar att anta reviderad upplaga av Policy/Regler vid re
presentation inom Håbo kommun, 2012-10-20 hidnr KS 2011.2538. 

4. Fullmäktige beslutar att dessa policies och regler gäller för all nämnds
och bolagsverksamhet. 

5. Fullmäktlige beslutar dels att beslutet gäller tillsvidare och att dessa po
licies ska ses över inför varje ny mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder, Håbohus AB 
och Håbo Marknads AB (kopia av beslut 
sant kopior av de tre policydokumenten) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1055 
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KF§ 33 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2011/67 

Redovisning av beredd motion om åtgärder för att stärka place
rade barns rättigheter, motionärer: Håkan Welin (FP), Anders 
Nilfjord (FP), Berith Skiöld (FP) och Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Följande motion föreligger: "Över 17000 barn och ungdomar i Sverige är 
omhändeliagna av socialtjänsten. Brun och ungdomar som omhändertagits 
tillhör de allra mest utsatta. När föräldrarna inte räcker till och inte fölmår ta 
rulsvar för sitt bru·n måste sruuhället gripa in och säkerställa att barnet får 
den trygghet, den omsorg och det skydd som vruje barn har rätt till." 

Folkpruiiet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

.. "att varje placerat bru11 ska ha en särskilt utsedd social sekreterare 
GI att placerade barn ska få besök av sin socialsekreterare minst en 

gång i kvartalet 
lit att utbildning ska vara obligatorisk för fruniljehem som kommunen 

anlitru· 
o att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa tydliga mtiner för att 

förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller 
i ett familjehem 

" att ge sociahlämnden i uppdrag att säkerställa att placerade brun får 
veta sina rättigheter och följa upp att det sker på ett sätt som brun 
förstår 

fl) att ge socialnämnden, skolnämnden och bildningsnärllnden i uppdrag 
att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och under
visning 

GI att ge socialnämnden i uppdrag att i srunverkrul med lruldstinget se 
till att vruje brun som placeras får en hälsoundersökning och att bar
nets hälsa fortsatt följs under placeringen." 

Fullmäktige överlämnade ärendet till socialnämnden som i srunråd med 
skolnämnden och bildningsnämnden, uppdrogs bereda motionen. 

Av socialnämndens yttrande fi."rungår bland annat att nänmden anser att ru·
betet redrul utförs i enlighet med eller i nära likhet med motionärens förslag. 

Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

KF§ 33 KS 2011/67 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens yttrande 2010-0 1-31, § 11 med bilagor bland annat i 
foml av yttrande dels från bildningsnämnden och dels från skohlämn
den. 
Tjänsteskivelse 2012-02-14. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21 § 38 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05 § 49. 

Styrelsen tillstyrker förslaget om att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfulhnäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Håkan Welin (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut. 

Olillöstning 
Ordföranden konstaterar att endast styrelsens förslag till beslut föreligger. 
Efter prövning av detta konstaterar ordföranden, att fullmäktige beslutar i 
enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige noterar, med hänvisning till socialnämndens redovisning 
där nämnden framhåller att förvaltningens arbete med uppföljning, redan 
utförs i enlighet med, eller i nära likhet, med flera av motionärernas del
förslag. 

2. Fulhlläktige beslutar, mot bakglll11d av nämndens redovisning, att mo
tionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

n 
~ ,. JUSTERARE ~w 

J/<Jvv I··· 1 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 34 KS 2010/111 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1§ 
SoL 

Sammanfattning 
Socialnämndens sammanställning över ej genomförda eller avbmtna insat
ser, beviljade enligt LSS: Av redovisningen :fi:amgår att: 

Socialnämnden är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insat
ser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller 
enligt SoL, socialtjänstlagen inte har verkställts senast tre (3) månader efter 
beslut. Nänulden ska också rapportera om en insats har avbmtits och inte 
verkställts på nytt inom tre (3) månader från avbrottet. Om kommunen inte 
verkställer gylmande biståndsbeslut inom tre (3) månader kan Socialstyrel
sen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen ska dömas till vite, 
från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor. 

Håbo kommun har tolv beslut, äldre än tre månader, som inte har verkställts 
per 31 december 2011, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 2012-01-09. 
Sex (6) beslut avser bistånd enligt 4 kap 1 § SoL. Fem (5) av dem gäller 
pennanent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Ett gäller boendestöd 
inom missbruk och socialpsykiatri. 
Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller annan sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt § 9 st 9 LSS. 

Socialförvaltningens apport med kommentarer :fi:amgår i tjänsteskrivelse, 
daterad 2012-01-10. 

Nämnden beslutar att överlämna redovisningen till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 8 
Tj änsteskrivelse 2012-01-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 36 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05 § 46. 

Styrelsen redovisar ärendet till fulhnäktige för beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar sociahlämndens rapport om ej verkställda gynnan
de beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 december 2011. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden samt till revisorerna 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 35 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

KS 2012/37 

Redovisning av beredd motion om användning av "grön" asfalt 
för beläggning av gator med mera, motionärer: Tomas Alm (FP) 
och Berith Skiöld (FP) 

Av motion framgår följande, i sin helhet: "Varje år belägger vår kommun 
gator och cykel/gångvägar och andra ytor med asfalt. Vid framställning av 
asfalt produceras det också stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva ar
betet med asfaltsbeläggning har sina miljörisker. 

Nu finns det "grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora 
koldioxidutsläpp och att arbeta med "grön" asfalt innebär en mycket bättre 
arbetsmiljö för utförama. Flera kommuner runt om i Sverige använder idag 
grön asfalt for dess positiva konsekvenser för miljön och arbetsmiljön. 

Därför yrkar vi 

att Kommunfulhnäktige beslutar att möjligheten att i framtiden använda 
"grön" asfalt som beläggning för våra gator, cykel/gångvägar och andra ytor 
undersöks." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-19 

- Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till miljö- och teknik
nämnden, för beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknänmden 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 36 KS 2012/38 

Motion om system med politiska lärlingar, motionär Tomas Alm 
(FP) 

Av motionen framgår fOljande i sin helhet. "Att ta på sig ett politiskt upp
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli
tiker är f6r många ett stort steg. andra kommuner har man prövat lärlings
platser f6r nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel
verk från en kOlllillun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive parti att verka samtidigt 
inom den kommunal politiska arenan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenhet f6r nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna. 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kan rymmas inom re
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalen1a yrkar: 

att kOlllillunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlings
platser f6r politiker." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-03-21. 
Bilaga till motionen, med fOrslag till regler för politisk lärlingar 
Tjänsteslaivelse 2012-03-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till fullmäktiges demokra
tiberedning, för utredning. 

Beslutsexpediering 
Demokratiberedningen 
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HABO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-03-26 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 37 KS 2012/41 

Medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter Snäpp
vägen, Bålsta tätort, flyttas till andra sidan vägen 

Sammanfattning 
Av förslaget framgår önskemål om att vägbommen efter Snäppvägen, flyttas 
till andra sidan vägen. Nuvarande placering medför, enligt förslagsställaren, 
vissa olägenlleter bland rumat i form av sämre plogning i anslutning till 
bommen, vintertid. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-03-21 

- Tjänsteskrivelse 2012-03-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till miljö- och tekniknämn
den, för beredning. 

Beslutsexpediering 
Miljö-ochtekniknämnden 
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