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rrll. ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista Omröstning § Omröstni g§ Omröstni g§ 
Ordinarie ledamöter ! Närvaro] . . Tjänstgörande ersättare Ja I Nej I Avstå Ja ! Nej Avstå Ja ! Nej Avstå 

; Agneta Häggiund (S) ; N I Per-OJofThorsbeck (S) 

) 

I 

Pyry Niemi (S) 

\ 

F 

I I 
Eva Staake (S) N 

I 
Lars-Göran Bmmander (S) N 
Eva Hellberg (S) 

I 

N 
Sixten Nylin (S) N l Sven-Olof Dväring (S) 

I I Chris Bremark (S) F 

I 

i 

Fredrik Anderstedt (S) F j Anders Ekman (S) 
Solveig Kalliomäki (S) F i Gunilla Gustavsson (S) I Marcus Carson (S) F \ Nazmiye Halvasi (S) 

I 

Anna-Eva Hömström (S) N 

i 

I 
Wemer Schubert (S) N 

I Inger Wallin (S) N I 
Kurt Hedman (S) 

l 
N , 

I 
I 

Hillevi Anderstedt (S) N 

• 
Owe Fröjd (Båp) 

I 

N 

I 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) N 
Christian Gbaemi (Mp) N 
Sofie Bergengrell (Mp) I N 
Leif Lindqvist (V) N 

I Nina Lagh CM) N 

• 
Carina Lund (M) N 

I Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 

, 
UlfWinberg CM) N 

I • Cecilia Liden (M) N 

I 
KarlvHenrik Nanning (M) N 
NilsvÅke Mårheden (M) N 

• 

Katarina Niss (M) F ! Bo Johnson (M) 
KarlvAxel Boström CM) F ! Bjöm Fredriksson (M) 
Björn Hedö (M) N 

I Tomas Alm (FP) N 

I i Håkan Welin (FP) N 

I Anders Nilfjord (FP) F I Bengt Skiöld (FP) 

; 

: 
Berith Skiöld (FP) N ! 
Göran Eriksson CC) N l Bert Stenlund (C) 

I 
Nihad Hodzic (C) 

I 

F I 
Lisbeth Bolin (C) F l Mari LindrosvSjöblom (C) 

I 
Fred Rydberg (KD) F i Frank Nilsson (KD) 
Gunilla Backlund (SD) F ! I 
Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare NäNaro Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Socialdemokraterna 

IN 

Ersättare Moderata Samling partiet 

Jan Barrefors (S) Bo Johnson (M), tjänstgör 
Per OlofThorsbeck (S), -gänstgör 

I 
Björn Fredriksson (M), ijänstgör 

Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör Christer Liden (M) F 
Sven Olof Dväring (S), tjänstgör 

I' 
Ralph Abrahamsson CM) N 

Hariette Nordström (S) Joachim WesterIund (M) F 
Anders Ekman (S), tjänstgör Liselotte Elg (M) N 
Nazmiye Halvasi (S), tjänstgör 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD), tjänstgör 

Ersättare Bålstapartiet Kjell Wassholm (KD) F 
Sven Svanströ111 (Båp) iN Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Farid Chibout (Båp) iF Bengt Skiöld (FP), tjänstgör 

I 
Gunilla Alm (FP) N 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordberg (MP) iN Ersättare Centerpartiet 
Stefan Wallin (MP) 

I: 
Bert StenJund (C), tjänstgör 
Mari LindrosvSjöblom Cc), tjänstgör 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) Ersättare Sverigedemokraterna 
Camilla Larsson (V) IF Vakant 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 6 N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
, 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 57 Allmänhetens frågestnnd med mera 

§ 58 Godkfumande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 59 Medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffektivisera sina 
bostadshus 

§ 60 Medborgarförslag om konununaI insamling av uttjänt IT -utrustning, till förmån 
för tredje världen 

§ 61 Redovisning av berett medborgarförslag om ordnandet aven cykelbana med 
sandhopp i Slottsskogen 

§ 62 Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande aven utomhusscen 
med tillhörande cafe/naturlig samlingsplats i Bålsta centrum 

§ 63 Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventering med 
avseende på naturvfu"den och värden för det rörliga friluftslivet i syfte att skapa 
ett bedönmillgsunderlag för vilka strandnära områden som bör ha ett utökat 
strandskydd" 

§ 64 Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av kanadagäss då 
fåglama kan beh"aktas som en sanitfu" olägenhet 

§ 65 Redovisning av berett medborgarförslag om utökad k011l1nUl1- och 
fullmäktigeinfonnation 

§ 66 Delårsuppföljning av ekonomin per 31 mars 2012 samt förslag till ekonomiska 
omdisponeringar 

§ 67 Förslag till budget år 2013 - förslag till nfunndernas ramar, övergripande mål, 
skattesats och borgensavgift 

§ 68 Beslut om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om fortsatt 
mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

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

§ 70 Beslut om upphandlingspolicy 2013 

§ 71 Beslut om antagande av detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 och 
Skörby 5: l, Bålsta tätOli 

§ 72 Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovisning, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

JUSTERARE I QV\ I tl, I (/~/ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

§ 73 Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning genom att 
utrusta fÖliroendevalda med läsplattor, motionär: Nils-Åke Mårheden (M) 

§ 74 Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil för skolmat, 
motionärer: Frank Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD) 

§ 75 Redovisning av ej beredda medborgarförslag och motioner 

§ 76 Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) om 
"Bålstatillägget"/pendeltåget 

§ 77 Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) dels om 
ÅsenOlmådet, Bålsta tätort och dels om "Möjlihetemas hus" 

§ 78 Interpellation ställd till kOlllillunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S) 
angående den oroande flykten av planarkitekter från konm1Unstyrelsens 
förvaltning 

§ 79 Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglnnd (S) 
angående hennes roll som Håbo kOlllilluns enda ledamot i huvudmannen 
Uppsala Läns Landstings (LUL) Kollektivtrafiknänmd 

§ 80 Fråga från Tomas Alm (FP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Agneta 
Häggiund (S) om definition av begreppet fossilbränslefri konnnun 

§ 81 Motion om konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV, motionär: 
Carina Lund (M) 

§ 82 Motion med imättande av ett demensteam, motionärer: Berith Skiöld (FP), 
Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

§ 83 Motion om införande av mtiner för att förebygga att barn vräks, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

§ 84 Motion om införande av "Kämpemodell" i gmndskolan, motionärer: Karl
Hemik Nanning (M) och Lelmart Carlsson (M) 

§ 85 Begärall om entledigande fr-ån politiska uppdrag samt fyllnadsval efter Camilla 
Lm-sson (V) 

§ 86 Avsägelse av uppdraget dels somledalllot i kommunfullmäktige och dels som 
ersättare i fullmäktiges valberedning respektive demokratiberedning Salllt 
fyllnadsval efter Gunilla Backlund (SD) 

§ 87 Redovisning av tre revisionsrappOlier tillsallUllans med respektive 
näl11lldsyttrande 

§ 88 Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2012-05-08 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

§ 89 Sammanträdets avslutning 

/'h 
VI 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 57 

Allmänhetens frågestund med mera 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 20101113 

Under frågestunden redovisas följande fyra frågeställningar kopplat till npp
handling av återuppförande aven nedbrumlen barnstuga i Skokloster: 

"Är det enligt reglementet riktigt att ringa en anbudsgivare för att byta ut 
del1l1eS offererade person i samband med en upphandling? Om nej, vilka 
regler gäller i så fall och vad händer om sådant ändå sker? 

På vilket sätt styr kommunfullmäktige deill1a verksamhet? Och vad händer 
om reglerna inte följs? 

Hur kan ansvariga politiker kontrollera verksamheten utan tjänstemamlens 
inverkan? Fil1l1s det ett oberoende kontrollorgan som kan granska verksam
heten vid enskilda fall? 

KOlllmunen och politiker hävdar bestfu11t via propaganda i olika sarm11an
hang att vilja gYl1l1a lokala företagare. Vad har Ni för ansvar när kOlm11u
nens upphandling inte gymlar lokala företagare och i vissa fall skadar före
tagarens verksamhet?" 

Frågorna föreligger i skriftlig forn1. 

KOlllmunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S) hänvisar till gällande 
lagstiftning (LOV), till möjligheten att kontakta kommunfullmäktiges revi
sorer i ett enskilt fu'ende, den vid dagens S3111l11anträde föreliggande försla
get till ny upph311dlingspolicy samt rekonn11enderar avslutningsvis frågestäl
laren att kontakta berörda tjänstemän inom kommunförvaltningen för att 
diskutera den uppkomna situationen. 

Miljö- och tekniknfu11ndens ordförande Clu'istian Ghaemi (MP), hänvisar till 
möj ligheten till direktupphandling vid extraordinära händelser, i enlighet 
med bestämmelser i LOV. 

Ordför311den avslutar frågestunden 

Medborgarförslag om energieffektivisering av inom småhussektorn S31l1t in
samling av uttjänt IT -utrustning, redovisas av respektive förslagsställare. 

Beredningen av medborgarförslagen om cykelb3113 i Skokloster och strand
skyddsinventering, kommenteras av respektive förslagsställare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1937 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 58 

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

Ordföranden föreslår att följ ande tillkommande ärenden behandlas vid da
gens satmnanträde: 

Medborgarförslag om insamling av uttj änt IT -utrustning 
Interpellation med anledning av att ett antal tjänstemän inom kommunsty
relsens förvaltning, slutat· sina atlställningar 
Interpellation om kommunstyrelsens ordförandes agerande i kollektivtrafIk
nälllilden 
Motion om införatlde av viss pedagogik i grundskolan 
Fyllnadsval dels till valberedningen och dels till demokratiberedningen 
Redovisning av protokoll från demokratiberedningen. 

Ordföranden föreslår att ärende m 20 - interpellation riktad till Fredrik An
derstedt (S), utgår då denne inte är närvat'ande vid dagens sal11111anträde. 

Beslutsunderlag 
- Tidigare utsänd ärendelista som komplettas vid dagens sammatlträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktig beslutar dels att kungörelsen skett i behörig ordning och dels 
att godkänna utsänd och justerad/kompletterad föredragningslista för 
dagens Sanlll1atlträde. 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1938 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 59 KS 2012/57 

Medborgarförslag om att stimulera småhusägare att energieffek
tivisera sina bostadshus 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås genomförandet aven energieffektiviserings
kampanj , riktad till småhusägare. Som en del i detta föreslås att kommunen 
medverkar i kampanjens två inledande skeenden genom att: 

Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenörer samt 
finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska kmma erhålla fÖl111ånliga 
erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att minska energianvändan
det i bostadshus. 

Infol111era fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbjudanden. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfårslag 2012-05-03 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige överlämnar förslaget till kommunstyrelsen, för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Stabschef, kOlllillunstyrelsens förvaltning 

JUSTERARE l Ol l c2 l C,<-
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE8TYRKNING Nr2012.1941 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 60 KS 2012/67 

Medborgarförslag om kommunal insamling av uttjänt IT
utrustning, till förmån för tredje världen 

Följande föreslag föreligger: "I mitt privata arbete ingår det bland annat att 
hålla ett öga på hur privatpersoners datorvanor utvecklas och ökade trender 
visar att i dagens samhälle anses en dator eller mobiltelefon som bara är två 
år gmllinal vara uttjänt trots att den rent tekniskt fungerar och man väljer att 
införskaffa en ny. Den gamla telefonen eller datorn hmllimr i förrådet eller 
på vinden där den smnlm· damm tills den dag den slutat fungera pga. sin ål
der eller för att de tekniska specifikatione111a inte längre räcker till för var
dagligt arbete varpå den slängs, förhoppningsvis då på ett miljövänligt vis. 

Jag anser att Håbo kOillinun borde inleda ett samm·bete med svenska Com
puterAid (www.computeraid.se), eller liknande orgmlisation, vilka är en 
ideellt driven organisation som fÖl1nedlm· begagnad IT -utrustning såsom da
torer, skrivare, mobiltelefoner och övrig elektronik till tredje världen for att 
fånga upp denna och låta den kon1111a till användning istället för att bokstav
ligen talat ligga och smnla damm. ComputerAid genomför om så önskas en 
radering av hårddiskar och data dfu· de garmlterm· att ev. inf0111lation blir 
omöjlig att återskapa varför varje medborgare kan känna sig säker på att de
ras personliga integritet alltid skyddas. 

Genom att vi som medborgare istället för att gömma vår gamla elektronik i 
ett hörn på vinden så kan vi hjälpa till att göra världen lite bättre. En tre år 
gaI1l1l1al dator från en privatperson i Bålsta kan vara till ovärderlig hjälp på 
en vårdcentral eller sjukhus och en mobiltelefon från Skokloster kan vara 
anledningen till att ett liv räddas när den används i en ambulans i Afrika. 

Baserat på ovan nfunnda fakta är mitt förslag 

• att Håbo k011nnun inleder ett samarbete med ComputerAid eller liknmlde 
organisation för fÖl1nedling av begagnad IT och relaterad utrustning till 
tredje vfu·lden 

• att Håbo konunun under en dag, helg eller period varje år anordnar en in
sanllingsdag då konununens invånare på enkelt vis och på mlgiven plats kml 
lämna in fungerande men uttjänt utrustning för vidare fÖ111ledling till Com
puterAid och i slutändan tredje vfu·lden." 

Beslutsunderlag 
Medborgm·förslag 2012-06-04 

- Tjfu1steskrivelse 2012-06-08. 

JUSTERARE I ,~ 

J 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1942 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 60 KS 2012/67 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Stabschef, kommunstyrelsens förvaltning 

JUSTERARE I O~ I ~~.. I t~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1942 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 61 KS 2011/182 

Redovisning av berett medborgarförslag om ordnandet aven 
cykelbana med sandhopp i Slottsskogen 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 134, till bildningsnämnden för be
redning: 

"Bygg en cykelbana med sandhopp helst i Slottsskogen." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-11-02 
Tj änsteskrivelse 2011-11-02 
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-11-07, § 134 
Tjänsteskrivelse 2012-05-14 
Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 79 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 108 
Beslut taget av bildningsnämndens ordförande, 2012-05-29. 

Styrelsen och bildningsnänmdens ordförande föreslår att förslaget ska bifal
las genom att miljö- och tekniknämnden får i uppdrag att bygga banan. 

Kommunfu"mäktiges beslut 

l. Fullmäktige bifaller förslaget genom att uppdra till milj ö- och teknik
nämnden, att i srumåd med bildningsnämnden ordna den föreslagna cy
kelbanrul, på lämplig plats i Skokloster. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012,1943 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 62 KS 2010/103 

Redovisning av berett medborgarförslag om uppförande aven 
utomhusscen med tillhörande cafe/naturlig samlingsplats i Bål
sta centrum 

Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit till kommunen om uppförande av utomhus
scen med tillhörande cafe, samlingsplats med mera i Bålsta tätOli. Förslaget 
lyfter frågan om behovet av en naturlig samlingsplats där vuxna och ung
domar kan mötas. Förslagförfattaren salmar trivsam och utvecklande offent
lig milj ö, utsmyckningar och naturliga samlingsplatser där ungdomar, bam, 
vuxna och företag kan samverka. 

KOll111lunfullmäktige överlämnade 2011-11-15, § 115, fårslaget får bered
ning i anslutning till pågående arbete med detaljplaneprogram får Bålsta 
centrum. 

Konill1Unkansliets yttrande: 

Bålsta tätOli nämlast centrumnän11ar sig en förändringsperiod. Planprogram 
för centrnmOlmådet är under antagande och ger tydliga fårs lag på hur Bålsta 
centr1l111 kan utvecklas till en attraktivare och trivsammare plats får alla i 
Håbo k01ll111un. Programmet ger även förslag på nya naturliga samlingsplat
ser i Bålsta centr1l111. 

Under våren 2012 inleds även arbetet med planprogram för området Gröna 
dalen söder om Bålsta centrum. Tanken är att anlägga en stadspark med 
omgivande bebyggelse. Parken ska bli ett grönt stråk med ambitionen att 
binda samman Åsen och Bålsta centrum med Mälaren. Parken ska bli en at
traktiv målpunkt och viktig grön resurs tillgänglig får alla. 

Med anledning av Gröna Dalens problematiska geotekniska status är det 
svårt att uttala sig som vilka typer av byggnader som kan uppfåras i områ
det. Möjlighetema att anlägga en utomhusscen bör dock inte uteslutas. Plat
sen lämpar sig för en sådan verksamhet och kan hj älpa till att öka parkens 
attraktivitet. 

Under våren inleds medborgardialog för Gröna dalen under vilken allmän
hetens synpunkter sanlias in om vilket innehåll den nya stadsparken ska ha. 
Föreliggande medborgarförslag om uppfårande aven utomhusscen bilägges 
medborgardialogen och hanteras av planavdelningen som underlag vid plan
läggningen av Gröna Dalen. 

JUSTERARE I Ol I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1963 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 62 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2010/103 

Kommunfulläktiges beslut 2011-11-15, § 115 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 88 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2012-05-21, § 109. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag om att frågan behandlas i samband 
med pågående planering av dels av Gräna DalenOlmådet och dels av Bålsta 
centrum. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att förslaget om att imätta en utomhusscen med 
mera ska beaktas i samband med pågående planering dels av Gräna 
DalenOlmådet och dels av Bålsta centrum. Därmed ska medborgarfär
slaget anses besvarat. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens planeringsavdelning 
Färslagsställaren 

EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1963 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullm1lktige 

KF § 63 KS 2011/155 

Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventer
ing med avseende på naturvärden och värden för det rörliga fri
luftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka 
strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att konununen ska genomföra en strand
skyddsinventering. Förslaget lyfter frågan om att utvidga strandskyddet för 
Håbo kommun till 300 meter från strandlinj en. Kraven har skärpts om att få 
utvidga område som omfattas av strandskydd sedan ändring i Milj öbalken 
gällande från och med 2010-07-01. 

Kommunfullmäktige överlänmade 2011-03-06 § 98, förslaget till kommun
styrelsen för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

Förslaget poängterar att om inte Länsstyrelsen beslutar om att utöka strand
skyddet för ett o11ll'åde så kommer strandskyddets endast att omfatta 100 
meter i framtiden. Ansvaret vilar enligt medborgarförslaget hos Håbo kom
mun och Länsstyrelsen i Uppsala län att driva frågan om utökat strandskydd 
genom att utföra en strandskyddsinventering för att uppmärksamma Olmå
den där strandskyddet bör utökas. 

Enligt Länsstyrelsen i Uppsala län är strandskyddet i Håbo konunun redan 
utvidgat. Längs Mälarens stränder gäller till största del utvidgat strandskydd 
om 300 meter på land och vatten. Länsstyrelsen meddelar dämtäver i skri
velse daterad 2012-02-29 att arbetet med översynen av det utvidgade strand
skyddet har påbörjats som i första hand kOlmner att omfatta de o11ll'åden där 
strandskyddet redan är utvidgat. 

Håbo konunun har för ambition att samverka med Länsstyrelsen i arbetet att 
se över det utökade strandskyddet. Bland mmat genom att tillhandahålla 
planeringsunderlag som kommunen producerat redml i form av de strand
skyddsinventeringar som redml genomförts. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-09-12. 
K011ll11U1Jfnllmäktiges beslut 2012-09-26, § 98 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, 89 
K011ll11U11styrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 110. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till yttrande. 

JUSTEAARE I () I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1964 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 63 KS 2011/155 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till konununkansliets yttrande, att 
medborgarförslaget ska anses besvarat. 

Beslutsexpediering 
Konununstyrelsens planeringsavdelning 
F örslagsställm-en 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.19S4 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2009/65 

Redovisning av berett medborgarförslag om avskjutning av ka
nadagäss då fåglarna kan betraktas som en sanitär olägenhet 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlälllilade följande förslag 2009-06-15, § 70, till miljö- och 
tekniknänmden för beredning: "Det växande antal av kanadagäss som vi f.n. 
har i Håbo, medför en sanitär olägenhet för medborgama, genom den mängd 
spillning de lämnar efter sig vid badstränder, vikar, sjöar och båtklubbar. 
Vattnet vid vissa badstränder blir så nersmutsat att bad är uteslutet, likaså 
blir bryggor och båtar nersmutsade av den frätande spillning gässen lämnar 
efter sig. På sensonll11aren är badplatsema så nersmutsade att tmistema av
står från att ta en fIkapaus p.g.a. den mängd spillning som fIilllS på våra 
stränder." Förslagsställaren föreslår en ökad avskjutning av gässen. 

Nänmdens beredning av förslaget 2011-02-23, § 24, konstaterades att:: "Det 
fIilllS i dag ingen känd långsiktig lösning på detta problem. Många andra 
kommuner har provat olika lösningar men inte lyckats." 

Förvaltningen avser dock att fOltsätta med jakt, skrämselskott och uppsätt
ning av stängsel på badsträndema som man gjOlt tidigare år." 

Nälllilden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat." 

Fullmäktige återremitterade 2011-04-26, § 44, ärendet till miljö- och tek
niknämnden, för redovisning av verksru.llina åtgärder för att minska de sani
tära olägenbetema med fåglru.na vid Kalmarsands badplats. 

Av nämndens fömyade beredning av ärendet, redovisat 2012-03-12, § 30, 
frru.ngår att nänmden i investeringsbudget för år 2013, kommer att beakta 
behovet av verksru.llina åtgärder för att få bOlt fåglama från det aktuella om
rådet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag. 
Fullmäktiges beslut 20019-06-15, § 70. 
Miljö- och tekniknänmdens yttrande 2011-02-23, § 24. 
Tjänsteskrivelse 2011-03 -13. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2011-03-21, § 58. 
Tjänsteskrivelse 2011-04-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 44 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-03-12, § 30 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 90 
KOlllinunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 112. 

JUSTERARE I 0\ I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1965 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 64 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2009/65 

Styrelsen tillstyrker nämndens yttrande samt föreslår att nämnden genomför 
åtgärder mot fåglal11a under innevarande säsong. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknämnden att redan under in
nevarande säsong genomfåra åtgärder vid Kalmarsandsviken för att 
skrännna bort fåglarna och därigenom dels säkra trivseln för badande 
och dels åstadkomma minskade föroreningal11a från fåglarna. Fullmäk
tige beslutar dänned att anse medborgarfårslaget besvarat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 

JUSTERARE l /1 ·~L' 1;C./ l U '-0 C;t-<-. 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1965 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF §65 KS 2011/51 

Redovisning av berett medborgarförslag om utökad kommun
och fullmäktigeinformation 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att: 

kommunen ska börja sända informationsprogram före och efter vatje full
mäktigesammanträde 

konml\U1en börjar sända ett progralll kallat "inför veckoslutet" med infonna
tion om vad som har hällt och vad som konuner att hända med medverkan 
från politiker och från konunwlens infOlmationsfunktion. 

Förslaget överlämnades av konullunfullmäktige 2011-04-26, § 54, till de
mokratiberedningen för utredning. 

Av kommunkansliets yttrande framgår att förvaltningen bedömer att perso
nella och ekonomiska resW"ser för att förbereda och delta i förslagna sänd
ningar, inte föreligger. 

Demokratiberedningen föreslår 2012-03-07 § 4, att förslaget ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-04-22 
Kommunfulhnäktiges beslut 2011-04-26, § 54 
Demokratiberedningens beslut 2012-03-07, § 4 
Tjänsteskrivelse 2012-04-27 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 90 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 111. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag om avslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutat·, med hänvisning till demokratiberedningens utred
ning och yttrande, att avslå förslaget. 

Beslutsexpediering 
Informationsstrateg 
Förslagsställare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1967 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 66 KS 2012/52 

Delårsuppföljning av ekonomin per 31 mars 2012 samt förslag 
till ekonomiska omdisponeringar 

Sammanfattning 
Förutsättningar för delårsuppföljning per sista mars är att en prognos för 
helår skall lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten skall kom
menteras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser skall förvaltningal11a 
lär1111a förslag till åtgärder för att eliminera underskotten och samtidigt läm
na förslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som nödvändigt. 

Detta för att nämndel11a i ett tidigt skedde ska kunna besluta om vilka åtgär
der som skall vidtas och om målen behöver revideras. 

Helårsprognosen per den 31 mars visar ett resultat på ca 22,7 mkr. I förhål
landet till det budgeterade resultat på ca 12,5 mkr är det en förbättring med 
ca 10,2 mkr. Prognostiserat resultat är exklusive nämndel11as åtgärdsförslag 
för år 2012 och förutsätter att skatteintäktsprognosen, daterat 2012-04-26 
från Sveriges kommuner och landsting (SKL) inte förändras ytterligare. I 
prognosen som redovisas från nämndel11a är det endast socialnämnden som 
uppvisar ett underskott om 3,1 mkr, den förbättrade skatteprognosen för år 
2012 visar ett överskott om 7,1 mkr och bidragen förbättras med 0,3 mkr. 

Vidare förslås justeringar av driftbudgeten mellan nämndel11a p.g.a organi
satoriska förändringar. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning per sista mars 2012 
Tjänsteskivelse 2012-05-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 84 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 102. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut med en komplettering 
för socialnämnden om att nämnden att till kommunstyrelsen, redovisar en 
åtgärdsplan med åtgärder för att minska underskottet. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Tomas Alm (FP) yrkar, med instämmande från Agneta Häggiund (S), att 
delförslaget om att socialnälllilden ska redovisa en åtgärdsplan, kompletteras 
så att redovisningen av denna, sker vid styrelsens satllinanträde 2012-09-03. 

Ormöstning 
Efter avslutad debatt föreslår ordföratlden att fullmäktige först tat· ställning 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1968 



rnl ~ HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 66 KS 2012/52 

till styrelsens förslag till beslut för att därefter pröva Alms (FP) och Hägg
lunds (S) tilläggsyrkande. Fullmäktige godkfumer ordningen. 

Efter att ordföranden prövat dels styrelsens förslag samt dels tilläggsförsla
get, konstateras att fullmäktige beslutat i enlighet med dessa. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar godkänna delårsuppföljning per sista mars 2012. 

2. Fullmäktige beslutar att öka kOtllil1unstyrelsens budget med 897 tkr och 
minska bildningsnämndens budget med motsvarande belopp. 

3. Fnllmäktige beslutar att minska skolnämndens budgetranl med 320 tkr 
och öka bildningsnänmden budget med motsvarande belopp. 

4. Fullmäktige beslutar att öka miljö- och tekniknämndens investerings
budget med 230 tkr och minska skolnälllildens investeringsbudget med 
motsvarande belopp. 

S. Fullmäktige uppmanar socialnämnden att minimera redovisat underskott 
för år 2012 samt uppdrar till nfulmden att i samband med kOl1Ununstyrel
sens sanunanträde 2012-09-03, redovisa en plan med åtgfu·der för att 
minska underskottet. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1968 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 67 

Datum 
2012-06-11 

KS 2012/40 

Förslag till budget år 2013 - förslag till nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats och borgensavgift 

Följande förslag till budget med mera från kommunstyrelsen, föreligger: 

1. Fullmäktige fastställer kommunalskatten för år 2013 till 21 :34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämu
der. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 
tkr, totalt för driftbudgeten år 2013, enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Stöd till politiska partier 
Valnätllild 
Revision 
Överförmyndare 
Kommunstyrelse 
Bildningsnämnd 
Skolnätllild 
Socialnämud 

varav nytt äldreboende start l febr. 

Miljö- och tekniknällli1d 

4. Fullmäktige godkälmer att styrelsers och nämuders 
investeringsbudget för år 2013 och budgetstyrprinciper redovisas 
för beslut till konnnunfullmäktige under september månad 2012. 

5. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgens avgift av Håbohus AB. 

6. Fullmäktige godkänner att kotlli11unstyrelsen beslutar storleken på bor
gensavgift. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) med instä1nmande fi"ån Clu·istian Ghaemi (MP), yrkar 
bifall till styrelsens förslag till beslut. HäggIund (S) meddelar att eventuellt 
kan justeringar av ramarna bli aktuella under hösten efter presentationen av 
senare skatteprognoser med mera. 

JUSTERARE IVI\ l tf l e~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

824 
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Nr 2012.2011 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2012/40 

Karl-Henrik Nanning (M) redovisar moderatel11as fOrslag till budget. För
slaget irmehåller vissa justeringar av styrelsens tredj e delförslag. I övrigt 
överensstämmer fOrslaget med styrelsens övriga delförslag, undantaget ni
vån på föreslagen andel av skattenettot.. Karl-Henrik Natming (M) och Nina 
Lagh (M) yrkat· bifall till förslaget. 

Tomas Alm (FP) redovisas folkpartiets förslag till budget. Förslaget inne
håller vissajusteringat· av styrelsens tredje delförslag (strecksats nr 3). I öv
rigt överensstämmer förslaget med styrelsens förslag. Alm yrkar bifall till 
förslaget. 

Nina Lagh (M) yrkar att resultatet ska uppgå till minst 2 % av skattenettot. 
Styrelsens förslag ilmebär 1,14 %. 

Lagh (M) yrkat· att förslag till beslut kompletteras med en sjunde strecksats 
innebärande att. "Nälnndel11as mål ska vat·a mätbara". 

Olmöstning 
Ordföranden föreslår att fullmäktige fOrst tat· ställning till styrelsens delför
slag nr l och nr 4-6. Därefter prövas styrelsens delförslag nr 2 mot Laghs 
(M) yrkande gällande andel av skattenettot. Styrelsens delförslag nr 3 före
slås prövas mot yrkanden dels från Nanning (M)/Lagh (M) och dels från 
Tomas Alm (FP). Slutligen föreslås att fullmäktige prövat· tilläggsyrkandet 
från Lagh (M) om mätbara mål. Fullmäktige godkänner denna ordning för 
omröstningen. 

Ordföranden ställer därefter styrelsens strecksatser nr l samt nr 4-6, nnder 
proposition och fimler att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa. Därefter 
prövas styrelsens förslag gällande strecksats nr 2 mot Laghs (M) yrkatlde 
och ordfOranden fil1ller att fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag till 
beslut. 

Emot förslaget reserverat· sig Nina Lagh (M), Carina Lund (M), Lennati 
Carlsson (M), Anna Wiberg (M), UlfWinberg (M), Cecilia Liden (M), 
Kat·l-Henrik Nanning (M), Nils-Åke Mårheden (M), Bo Johnson (M), Bjöl11 
Fredriksson (M) och Bjöl11 Hedö (M), till fÖl111ån för Laghs ((M) yrkande. 

Tre förslag till beslut föreligger för delförslag nr 3. Ordföranden föreslår att 
först ska fullmäktige utse ett motförslag till styrelsens förslag genom att 
Natmings (M) yrkande prövas mot Alms (FP) yrkatlde. Fullmäktige god
kälmer detta. Efter prövning av de båda förslagen finner ordföranden att 
fullmäktige utser Nannings (M) yrkande som motförslag till styrelsens för
slag. 

JUSTERARE I Qv1 I et I e
Lz 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESlYRKNING Nr 2012.2011 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF §67 KS 2012/40 

Efter propositionsförfarande av Nmmings (M) yrkande och styrelsens del
förslag m 3, finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet med sty
relsens förslag. 

Emot förslaget reserverar sig Nina Lagh (M), Carina Lund (M), Lennart 
Carlsson (M), Anna Wiberg (M), Ulf Winberg (M), Cecilia Liden (M), 
Karl-Hemik Nmming (M), Nils-Åke Mårheden (M), Bo Johnson (M), Bjöm 
Fredriksson (M) Björn Hedö (M), Tomas Alm (FP), Håkan Welin (FP), 
Bengt Skiöld (FP) och Berith Skiöld (FP). 

Slutligen prövm· ordförmlden Laghs (M) yrk3l1de om att nänmdemas mål 
ska vm·a mätbara och filmer att fullmäktige beslutar bifalla Laghs (M) yr
kmlde. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 202012-05-08, § 69 
Tjänsteskrivelse 2012-05-16 
Budgetförslag 2013 och pl3l1 för 2014-2015, KS hid m 2012.1656 
Protokoll från KomSam, m 47 
KOlllinunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2012-05-21, § 102. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer konnnunalskatten för år 2013 till 21 :34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämn
der. 

3. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag tillnettokostnadsra
mm· tkr, totalt för driftbudgeten år 2013, enligt följ3l1de: 

Konununfullmäktige 

Stöd till politiska pmiier 

Valnälllild 
Revision 

Överförmyndare 

Konununstyrelse 

Bildningsnänmd 
Skolnänmd 

Socialnänmd 

varav nytt äldre boende start 1 febr .. 

Miljö- och tekniknänmd 

JUSTERARE I (fl, IIZ I EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2012.2011 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 67 KS 2012/40 

4. Fullmäktige godkänner att styrelsers och nämnders 
investeringsbudget för år 2013 och budgetstyrprinciper redovisas 
får beslut till kommunfullmäktige under september månad 2012. 

5. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB. 

6. Fullmäktige godkällner att kommunstyrelsen beslutar storleken på bor 
gensavgift. 

7. Fullmäktige beslutar att nälmldemas mål ska vara mätbara. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Samtliga nälll1lder 

JUSTERARE l ~t l tZ l e~ 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2011 
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Finansplan, skatteprognos och uppdaterad utjämning MODERATA SAMLINGSPARTiET 2012-06-11 
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. .... : 

'. 2015.··> .. .. ' .. - . 

Skattefinal1:!~"de verksamheter _______ ____ ~=+---~~.---~+--~ __ ~ _____________ _ 
Kommunfullmäktige -757 -824 -824 -800 -824 

... _,-~._."-" 

Stöd till politiska partier -828 -870 -870 -800 -870 
-20 -20 

-927 -955 
-515 -530 

§jiIii~~"\'.rt{Så.itJletei- .. -··.·).:_;·;.824530 -.··.-8~~48,11··.· .• / • c864 i}(j5 "891 0.25;924'.478 
Taxefinansierade verksamheter 1848 O O O O ._-_._. 
Kapitaltjänst VA + övrigt 12841 13 000 13 000 13 000 

_.,. __ .. ,,-----~-_._--"._-_. 

Kapitaltjänst internhyra 48061 48 060 51 060 51 060 
Kalkylerad pension o upplupna 

13 000 
51060 

lönekostnader -11998 -13 800 -13 000 -15800 -16555 
A~shivningar -39368 _4;-c4--o0'""OccOI-----4-5-1-oo--tI----c45~1O=--c-0---~45100 
Exploateringsverksarnhet 885 O O O O 
Yer",,~Jijltel~IisIiettokilstn~d • .' .-•... _ .• -.• ·· •.• ·-·I>;~812~(jl ., -'. -840221> -859 Op5 eSS? 865-~t.~ 
Uppdaterat 2012-02-16 

Skatteintäkter 838842 846558 
27557 29194 

___________ -+ __ ~~~-=-c..::..::. 
Statsbidrag och utjämning 

--
varav extra tillskott regeringen O -

2589 3000 Finansiella intäkter 
-----------/-----=-=-=-=--+---=--=-: 

Varav borgenavgift 2000 
--

Finansiella kostnader -27024 -26000 -- -" .. _._--

.- .. _--
Resultat som andel av skattenettot 3,43% 1,43% 

.. -17;328 -.17;51$ 

885093 917842 957309 
17015 13 681 9121 

O O O 
3000 3000 3000 

.. "--~ 
2000 2000 2000 

-28028 -28028 -28028 
-

2,00% 2,00% 2,00% 

". -·.·-·--.··11!O42 186~O 
. 
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Folkpartiet Liberalerna 
Lokalföreningen i Håbo kommun 

Folkpartiet Liberalernas budgetförslag 2013. 

I förhållande till Majoritetens förslag. 

Satsningar 

Utökad satsning på förskolan 

Förskoleklass/fritids (minskad gruppstorlek) 

-Xskollyftet 2 - utökad vidareutbildning 

Löne och kostnadsökningskompensation 

Förbättrat resultat Umf med majoritetensförsi) 

Summa satsning i jmf med majoriteten 

Reduktioner 

Minskat elevantal (Skola/Bildning) 

Minskade finansiella räntakostnader 

Minskad avskrivning. 

Lönekompensation - effektivisering 

Hemsjukvård 

Hemtjänst 

Skolmat 

Arbetsmarknadsåtgärder 

Försörjningsstöd 

Summa neddragning i jmf med majoriteten 

~bl }vIII- /eav 
rfllrc; '2rbj71/~ fe, 

/' 

Kommentar 

+ 1 500 Kompetens och personalförstärkning 

+ 1 100 Minskade gruppstorlekar . 

t2 Sög Utökad vidareutbildnin~ 
+ 7 820 1.5 % på lönenivån 

oj, 5 ZCfg För att ha 1.9% av skattenettot 

18218 

Kommentar 

-1000 Antalet minskar 

- 2 000 Lägre belåningsgrad 

-1000 Lägre investeringskostnad 

- 11 731 Andrat se - s.e under satsningar 

- 250 Effektivisering LOV 

-1 000 Effektivisering och nytt äldreboende 

- 500 Minskat antal elever - 77 st 

- 400 Skall ske via AF 

- 337 Enl statistik - en nedåtgående trend 

18218 

tt P www.folkpartiet.se/haabolhaabo@folkpartiet.se 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 68 KS 2012/20 

Beslut om att ingå avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om 
fortsatt mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande 

Sammanfattning 
Följande förslag till beslut bordlades av kommunstyrelsen 2012-04-10 i av
vaktan på socialnämndens konnnande förslag om riktlinjer för flyktingmot
tagande. Nämndens förslag till riktlinjer föreligger och kommunstyrelsen 
har att ta ställning till detta i särskilt förslag till beslut. 

Av socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12, framgår bland annat följande: 

"Håbo kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket om 
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande tecknades 2009-11-
26. Överenskonnnelsen fastslår ett åtagande för Håbo kommun att årligen ta 
emot 20 utlfumingar varav samtliga allVisas plats genom Migrationsverkets 
försorg. 

Sedan första juli år 20 l O har Länsstyrelsen öveliagit ansvaret att teckna 
överenskotmnelser med kotmnuner om mottagning av nya11lfulda. Länssty
relsen har på olika sätt både år 2010 och år 2011 påtalat behovet av fler an
visningsbal'a platser i Uppsala läns konnnuner. Håbo konunun har ombetts 
teckna ny överenskonunelse med Länsstyrelsen som huvudmall. 

Förvaltningen allS er att Håbo konm1Un har till vissa delar goda förutsätt
ningal' för ett kvalitetssäkrat mottagande. Flyktingsamordnal'e och socialsek
reterare är väl insatta i arbetsuppgifterna kring mottagandet. SFI klarar av att 
erbjuda 15 undervisningstinunar per vecka (lagstadgat krav) och hal' bland 
almat resurser inom alfabetisering. Skolan har god vana att ta emot nyanlärt
da elever i förberedelseklass och samarbetet fungeral' väl mellan SFI, flyk
tingmottagning och övrig skola. Ä ven den lokala arbetsfönnedlingen hal' ef
ter etableringsreformen snabbt utvecklat sin salnverkan med konnllunen och 
arbetar aktivt med att fylla etableringsperioden för den enskilde med riktade 
etableringsinsatser. I och med den nya nätverksgruppen för flyktingmotta
gande som bildades under år 2010 och leds av flyktingsamordnal'en finns 
också framöver ett viktigt fotum för nya initiativ i det fotisatta integrations
al'betet med våra nyanlärtda i kotmllunen. 

Kvar finns dock frågall om bostäder, vilken inte räknas in i Länsstyrelsens 
föreslagna kommuntal, men vilket förvaltningen ser, spelal' en stor roll i de 
faktiska möjligheterna att ta emot nyanlända till konullunen. Utifrån lagen 
(200:1383) om konununernas bostadsförsöljningSallSVar ser förvaltningen 
ett behov av att kotmnunfullmäktiges kommande riktlinjer för bostadsför
sÖljning även ilmehåller 
en planering om nybyggnation där mottagandet av nyanlärtda fu' medtaget i 
beräkningarna. 

JUSTERARE I (. d;'! l;::'? I 
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~ w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 68 KS 2012/20 

Så länge bostadstillgången ser ut som idag bedömer förvaltningen sarmnan
fattningsvis att mottagandet är svårt att utöka nämnvärt. Arbetet kon1l1ler att 
fOlisätta med att kvalitets säkra det befintliga mottagandet, men socialnämn
den föreslås besluta att i ny överenskon1l1lelse med Länsstyrelsen enbati 
ange atltalet anvisningsbara platser till 22 och maximalt, inklusive de med 
egen bosättning, till 25. 

Ett sådant avtal innebär att Råbo kommun uppfYller rekommenderad andel 
anvisningsbara platser i det lägsta kommuntalet (66 % av 33 = 22). Erfaren
hetema visar att enbart ett fåtal etablerar sig själva i konununen, varför to
tal siffran inte föreslås vara 33 utan 25.En sådan överenskonunelse innebär 
en mycket liten ökning jämfört med de senaste åren, vilket således beror på 
bostadssituationen. 

Socialförvaltningen anser att ett mottagatlde av nyanlända tillför kommunen 
en positiv mångkultnr och är en natnrlig följd av den nationella flyktingpoli
tiken. Storleken på mottagandet behöver dock bestän1l1las utifrån lokala för
utsättningar för den enskilde att få en tillfredsställande etablering på arbets
marknaden och inkludering i saniliällslivet." 

I satnband med kon1l1lunstyrelsens satnmanträde 2012-03-05, infOlmerades 
styrelsen om förutsättningarna för ett fOlisatt mottagande. Bland atmat note
rades bristen på bostäder som en försvårande omständighet för att uppfylla 
ingångna och framtida mottagande. 

Av socialnämndens beredning av ärendet fi·atngår att nänmden föreslår att 
konmlunen tecknat· avtal med Länsstyrelsen i Uppsala län om att kommunen 
katl ta emot 25 nyanlända varav högs 22 individer kan anvisas genom Ar
betsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Det nu gällatlde avtalet 
med Migrationsverket ger en möjlighet för verket att anvisa 20 individer per 
år. 

Nu gällande avtal med Migrationsverket om mottagande, är fattat av kom
mnnfullmäktige. Socialnämnden hat· i särskilt beslut 2012-02-28, § 25, före
slagit att det nu aktuella ärendet överlämnas till konll11unfulhnäktige för be
slut. 

JUSTERARE I (J)\ 1 4? I f!zc EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1969 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 68 KS 2012/20 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-09, § 100. 
Socialnämndens beslut 2012-01-31, § 12 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-27 
Förslag till av1al med Länsstyrelsen i Uppsala län 
Socialnämndens beslut 2012-02-08, § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-05, § 42 
KonilllUnstyrelsens beslut 2010-04-10, 56 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, 80 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 103. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag om att ingå av1al med länsstyrelsen 
om mottagande av flyktingar och andra hjälpbehövande. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Sjunne Green (Båp) yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut mot bakgrun 
av kommande förslag till flyktigpolitiskt program. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar Ol'diliranden att endast ett ilirslag till beslut 
föreligger och efter prövning noteras att fullmäktige beslutar i enlighet med 
detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att teckna överenskonnnelse med Länsstyrelsen i 
Uppsala län om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

2. Fullmäktige beslutar att i överenskommelsen åta sig att fu'ligen, från och 
med år 2012 och tillsvidare, ta emot 25 nyanlända individer varav högst 
22 individer kan anvisas genom Arbetsförmedlingens eller Migrations
verkets försorg. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsens ordförande 

JUSTERARE l), 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 69 KS 2010/111 

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

Av socialnämndens beslut 2012-04-24, § 42, framgår följande: "Social
nämnderna är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller en
ligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter be
slut. Socialnän1l1den ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos förvaltningsrätten föreslå att konununen 
tilldöms ett vite, så kallad avgift enligt 16 kap 6 a § SoL, fr-ån tiotusen kro
nor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Lägesrapport per 2012-03-31 
Håbo kommun har tretton beslut, äldre än tre månader, som inte hade verk
ställts per den31 mars 2012, vilket har rapporterats in till Socialstyrelsen 
2012-04-05. 

Fem (5) beslut avser bistånd enligt 4 kap l § SoL. Två av dem gäller per
manent bostad enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL. Tre (3) gäller kontakt
person där samtliga, dock av olika skäl, själva valt att avvakta med verkstäl
lighet. 

Sex (6) beslut avser bostad med särskild service för vuxna eller am1an sär
skilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 stycket LS S. Fyra av dem har 
dock uppgett att de avvaktar nytt gruppboende i Håbo kommun och dessför
innan inte önskar bli erbjuden arman verkställighet. Av san1l1m fyra personer 
har en även meddelat att hon eventuellt konuner att återta sin ansökan efter 
en prövotid av insats med boendestöd enligt SoL i eget boende. En av de öv
riga konuner eventuellt att få sitt beslut verkställt utanför kommunen. 

Det äldsta beslutet om särskilt boende enligt SoL är fr-ån augusti 2011 och 
det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i jnni 
2009. 

Ytterligare fyra (4) beslut är imapporterade till socialstyrelsen, eftersom de 
rör personer som i tidigare rapporter beskrivits ha ej verkställda beslut. Un
der senaste tremånadersperioden har dock besluten antingen verkställts eller 
personen avlidit. 

Socialförvaltningens kommentar 
I en rättssäker myndighetsutövning ska den enskilde medborgaren få bevil
jat bistånd verkställt inom skälig tid. 

JUSTERARE IO~ l « l e~ EXPEDlERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,1971 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 69 KS 2010/111 

Socialstyrelsen har i ett flertal ärenden begärt in yttranden, samt övervägt att 
ansöka hos förvaliningsrätten om vite. Hittills har dock alla yttranden resul
terat i att Socialstyrelsen valt att inte gå vidare till förvaltningsrätten, men 
flera ytterligare yttranden är nu begärda. 

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
främst är biståndsbeslut som avser boende (oavsett SoL eller LSS) som ris
kerar att inte verkställas inom rimlig tid. Vad gäller särskilt boende för äldre 
förväntas det pågående byggnadsprojektet inom kommunen att avhjälpa det 
problemet. Inom LSS kan problemet dock uppstå på nytt kort tid efter får
digställandet av nytt boende enligt LSS. Projektering för ytterligare bostäder 
med särskild service enligt LSS är därför en viktig del av förvaltningens 
verksanlhetsanalys för 2013-2015. 

Nämndens beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955 

Nämndens beslut 

1. Socialnänl1lden beslutar att överlänl1la rappOli över ej verkställda gyn
nande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-mäktige 
och konnnunfullmäktiges revisorer." 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-04-05, nr SN 2012.955 
Beslut från socialnämnden 2012-04-24, § 42 
Tjänsteskrivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 82 
Konnnunstyrelsens förslag till beslut, 2012-05-21, § 104. 

Styrelsen överlänl1lar redovisningen till styrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar socialnänl1ldens rapport om ej verkställda gynnande 
beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL per den 31 mars 2012. 

Beslutsexpediering 
Socialnälllilden 
Revisorerna 

JUSTERARE I (j. '"'. I 
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f'jl w HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 70 

Beslut om upphandlingspolicy 2013 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2012145 

Upphandlingspolicy anger mål för Håbo kOlllinuns inköp och är huvuddo
kumentet för all anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i kommu
nen. 

Dokumentet bör kompletteras med lämpliga riktlinjer för att policyns inrikt
ning ska kunna följas i alla verksamheter. 

En tidigare upphandlingspolicy från 2009, som till stor del byggde på rikt
linjer från 2005, behövde ersättas med ny policy för att bättre spegla kom
munens övergripande mål. 

Nytt i den föreslagna policyn, jämföli med den tidigare policyn från 2009, 
är små och medelstora företagens möjlighet till att lälillm anbud till konnnu
nen har poängterats. Etiska krav i upphandling är upptagna i policyn. Miljö
krav, om det är lämpligt att följa Miljöstymingsrådets rekonnnendationer, 
följer väl kommunens övergripande mål. Krav om obligatorisk dokumenta
tion av direktupphandling av lågt värde har sänkts till ett prisbasbelopp, vil
ket är 44 000 kr i år. 

Beslutsunderlag 
Förslag till upphandlingspolicy 
Tjänsteskrivelse 2012-04-20 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 83 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 115. 

Styrelsen tillstyrker förslaget till ny policy. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar anta ny upphandlingspolicy daterad 2012-04-18 
(KS 2012.1298). Tidigare beslutad policy upphör dänned att gälla. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nänU1der (kopia av beslut samt kopia av ny upphandlingspolicy) 
Inköpschef (kopia av beslut) 

JUSTERARE IG~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAG5BESTYRKNING Nr 2012.1977 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 71 KS 2011/96 

Beslut om antagande av detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 
2:61 och Skörby 5:1, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för av- och pålastning för be
fintligt stickspår. Planområdet är beläget i Västerskogs industriområde i 
Bålsta. Ormådet planeras för järnvägstrafik vilket även innefattar byggnader 
och anläggningar som kan behövas, ex magasin och lastanordningar. Ett ge
nomförande av planförslaget öven'ensstämmer med den fördjupade över
siktsplanens intentioner. 

Detaljplanen har varit ute på sarnTåd från den 20 april till och med den 26 
maj 2011. Detaljplarlen har' varit utställd från den 30 november 2011 till den 
4 jarmar'i 2012. 

IrlkOl1Ula synpunkter under samrådet och utställningen leder inte till någon 
ändring av planförslaget endast mindre karitekniska ändringar är gjorda. 
Synpunkter som inkommit berör frän1st buller. En bullerutredning är gjord 
som visar på att ljudnivåerna vid den omgivande bebyggelsen kommer att ligga 
under rekommenderade riktlinjer för buller. Bullerplarlk får enligt plarlen npp
föras på kvariersmark. Närheten till bostadsområdena ställer krav på att 
verksamheterna inte är störande. 

Beslutsunderlag 
Plarlkarta, daterad mars 20 Il 
Plarlbeskrivning, daterad mars 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad mars 20 Il 
Delegationsbeslut behovsbedönming, daterad 20 l 0-09-17 
Länsstyrelsens yttrande behovsbedömning, daterad 2010-08-25 
Sarmådsredogörelse och yttrarlden, daterad augusti 20 Il 
Utlåtande, daterat april 2012 
Bullerutredning, daterad 20 l 0-08-30 
Tj ällsteskrivelse 2012-04-18. 
Arbetsutskottets förslag till beslnt, 2012-05-08, § 81. 
Kor1UnUl1styrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 114. 

Styrelsen tillstyrker ett antagande av planförslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.19?8 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 71 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2011/96 

1. Fullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stickspåret del av Bålsta 2:61 
och Skörby 5:1 Bålsta tätort, enligt 5 kap 29 § i plan- och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
KOlmnunstyrelsens planavdelning 

JUSTERARE I Vl I €: I (;~ EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.1978 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 72 KS 2011/181 

Redovisning av beredd motion om offentlig motionsredovis
ning, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2011-11-07, § 131, av remittera motionen om offent
lig motionsredovisning till kommunstyrelsen för beredning. I motionen fö
reslås att "alla motioner och medborgarförslag inlämnade till fullmäktige 
skall redovisas på konm1Unens hems ida. Där skall då redovisas vid vilket 
sammanträde det planeras tas upp av beredande nämnd och motsvarade för 
fulhnäktige att fatta ett beslut." 

Förvaltningens yttrande 
KOlmnunstyrelsens förvaltning delar motionärernas uppfattning om att en 
publik redovisning av fulhnäktiges behandlade motioner har både administ
rativa och demokratiska förtjänster. En publik redovisning ger politiker möj
lighet att följa sin/sina motioner samtidigt som det ger allmänheten möjlig
het till en bättre överblick av det politiska arbete som bedrivs i kommunen. 

Flertalet kommuner i Sverige tillämpar en publik motionsredovisning via sin 
hemsida men det finns ingen kOlmnun som redovisar en motions totala be
redningstid. Anledningen till detta är den administrativa bördan som ett så
dan förfarande skulle ilmebära för kormnunens förvaltningsorganisation. 

Motionerna/medborgarförslag som behandlas av fullmäktige är av väldigt 
skiftande karaktär och komplexitet vilket medför att beredningstiden från en 
motion/förslag till en 81man k811 variera kraftigt. Det imlebär att det blir en 
administrativt tung belastning för förvaltningen att uppdatera hemsid811 med 
information om en detaljerad tidsredovisning. 

Förvaltning föreslår att v81je kalenderårs behandlade motioner presenteras 
på konm1Unens hemsida som en enskild flik under kommunfullmäktige. Av 
presentationen ska framgå: 

• Motionens titel 
• Vem/Vilka som lämnade in motionen (N811m och partitillhörighet) 
• Datum för inlänmande 
• Ärendenummer 
• Slutgiltigt beslut 

Konnnunstyrelsens förvaltning föreslår samma presentationsformat för 
kormnunens inkOlnna medborgarförslag. 

Konnnunstyrelsens förvaltning 81'betar med framtag811det aven förstudie 
gällande en upp gradering av kommunens ärendehanteringssystem. I det 81'-
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 72 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2011/181 

betet så ingår att eftersöka tydligare och bättre sätt att sammankoppla kom
munens inkomna handlingar med hemsidan t. ex via ett publikt nätdiarum. 

Beslutsunderlag 
Motion inlämnad 2011-11-06 
Fullmäktiges beslut 2011-11-07, § 131 
Tjänsteskrivelse 2012-04-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 87 
Kommunstyrelsens förlag till beslut 2012-05-21, § 107. 

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till kommun
styrelsen att genomföra en förbättrad redovisning av hanteringen av mo
tioner och medborgarförslag, på kommunens hems ida. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens stabschef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1979 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 73 KS 2011/177 

Redovisning av beredd motion om minskad pappersanvändning 
genom att utrusta förtroendevalda med läsplattor, motionär: 
Nils-Ake Mårheden (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: "Ett fleltal kommuner har inlett 
resan mot det papperslösa kontoret och länkar till dessa bifogas nedan. 

Syftet med motionen är att alla nänmder och styrelser ska övergå till elek
troniska handlingar men man kan natnrligtvis ta detta i steg för att säkerstäl
la att teknik fungerar och att politikerorganisationen får den adekvata ut
bildning som behövs för att gå över till det papperslösa kontoret. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspmtiet i Håbo: 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
försöksverksmnhet, i kommunstyrelsen med läsplattor enligt delma motion 

att försöksverksan1heten genomförs senast kalenderåret 2012 

att kommunstyrelsen återrappOlterar kostnader och besparingar efter genom
förd försöksverksmnl1et 

att kommunfullmäktige och övriga nämnder inför läsplattor i ett andra steg" 

KOlllinunfullmäktige beslöt 2011-11-07, § 129, att överlämna motionen till 
kOlmnunstyrelsen, för beredning. 

Kommunkansliets yttrande: 

I kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 177, redovisas en utredning över 
möjliga tekniska lösningar, kostnader för införande smut möjliga inbespar
ingar, som en följd av införande av läsplattor för distribution och hantering 
av hm1dlingar till förtroendevalda. Styrelsen beslöt vid samma tillfälle, att 
ett försök med läsplattor ska genomföras riktat tillledmnöter och ersättm'e 
styrelsens arbetsutskott. Om försöket faller väl ut, konm1er smutliga ledan1ö
ter och ersättare i styrelsen att utrustas med läsplattor. Försökets inledande 
del kommer att genoföras under våren 2012. 

Frågm1 om ett utökat användande av läsplattor till att även omfatta övriga 
nälnnder och kOlllinunfullmäktige bör ses över dels mot bakgrund averfa
renheter från det beslutade försöket och dels utifrån ekonomiska aspekter. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 73 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-10-18 

Datum 

2012-06-11 

KS 2011/177 

Kommunfullmäktige beslut 2011-11-07, § 129 
Tjänsteskrivelse 2012-04-29 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 86 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 106. 

Styrelsen förslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till för
valtningens redovisning. Styrelsen föreslår att en utvärdering av pågående 
försök med läsplattor, ska redovisas till styrelsen. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Nils-Åke Mårheden CM) yrkar att motionen ska bifallas. 

Olmöstning 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger nämligen dels 
styrelsens förslag om att den ska anses besvarad och dels Mårhedens CM) 
yrkande. Ordföranden prövar därefter de båda förslagen emot varandra och 
firnler att fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag. 

Emot beslutet reserverar sig Nina Lagh CM), Carina Lund CM), Lelli1art 
Carlsson CM), Amm Wiberg CM), Ulf Winberg CM), Cecilia Liden CM), 
Karl-Henrik Natming CM), Nils- Åke Mårheden CM), Bo Johnson CM), Björn 
Fredriksson CM) och Björn Hedö CM), till fönllån för Mårhedens CM) yrkatl
de. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutat·, med hänvisning till kOlllillunstyrelsens beslut om 
försök med läsplattor, att motionen ska atlSes besvat·ad. 

2. Fullmäktige uppdrar till kOlllillunstyrelsen, att senast under november 
månad, redovisa en utvärdering av pågående försök med läsplattor. Som 
en möjlig följd av utvärderingen föreslås att en handlingsplan för fortsatt 
införande av läsplattor för kommunens politiker, redovisas. Båda rappor
tema bör föreligg illi1an utgången av år 2012. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens stabschef 

JUSTERARE 10~ I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 74 KS 2011/48 

Redovisning av beredd motion om mat- och miljöprofil för 
skolmat, motionärer: Frank Nilsson (KD) och Fred Rydberg (KD) 

Sammanfattning 
Motionärema föreslår att ett antal åtgärder genomförs för att höja skolma
tens kvalitet och miljöprofil. Maten föreslås maten i högre grad än för när
varande ska: Tillagas där den serveras, ilmehålla högre andelar närodlat och 
ekologiskt samt upphandlas lokalt. 

Motionäremas förslag är att: 

• en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil anställs, altemativt att 
upphandla detta. 

• minst 30 % av råvaminköpen skall vara ekologiska 
• all mat skall vara tillagad från gmnden i eget kök på en av våra skolor 
• det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
• detta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvali

tetsmässigt, ekonomiskt 
• kommunen är aktiv i att minska transporter av mat både inom och utanför 

vårkonnnun 

Av miljö- och tekniknänmdens yttrande framgår att nänmden överlämnar 
följande kommentarer under respektive delförslag, som svar på motionen: 

"En etiaren kock med hög miljö- och kvaliletsprofil anställs, alternativt upp
handla delta 
Kostavdelningen amlOnserar vakanta tjänster som kock, köksbiträde, restau
rangbiträde och arbetsledare på arbetsförmedlingens sida för lediga t j änster 
samt på kommunens hemsida. Vad gäller kock skriver vi att sökande ska 
kmma laga mat från råvara och kunna tillaga grönsaksrätter. Kostavdelning
en har ingen möjlighet att omfördela inom befintlig ram för att kmma nyan
ställa en erfaren kock med hög miljö- och kvalitetsprofil under 2012. Om 
det ska göras får det hanteras vid budgetdiskussionema inför budgetår 2013. 

Minst 30% av råvaruinköpen skall vara ekologiska 
Av de totala inköpen under 2009 stod 7 % av den totala inköpssumman av 
ekologiska råvaror. Inför 2010 beslutade konnnunfullmäktige om en sats
ning på 800 tkr avseende bättre skolmat. Detta resulterade i att de totala in
köpen av ekologiska råvaror ökade till 14 %. Siffran för verksamhetsår 2011 
är ännu inte sammanställd av kommunens leverantörer och kan därför tyvärr 
älmu inte redovisas. 

För at! kommmlens råvaruinköp ska kmma uppgå till minst 30 % med be
fintlig budget krävs en omorganisation av kostavdelningens verksamhet, en 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 74 KS 2011/48 

minskning av antalet tillagningskök eller en riktad satsning från konunun
fullmäktiges sida för 2013. 

All mat skall vara tillagad från grunden i eget kök på en av våra skolor 
På fem av kOlllinunens skolkök lagar skolmaten från grunden medan två 
skolor har mottagning av vanmätt. För att dessa två skolor skall kUlma laga 
mat från grunden krävs investeringar i maskinpark, kyl och frys, ventilation. 
Projektering ska påböljas under 2012. 

Det förs en dialog med elever och personal om meny och näringsriktighet 
Kostavdelningens arbetsledare och kockar deltar på skoloruas matråd. Där 
diskuteras förslag på nya maträtter och säsongsanpassade grönsaker i sal
ladsbuffen. Köket infonnerar om näringsriktighet. Matsalsfrågor ansvarar 
rektor för. Elevvald mat vålienninen 2012 är hela vecka 17. 

Delta pågår under en period och sedan utvärderas miljömässigt, kvalitets
mässigt, ekonomiskt 
Kvalitetsmässigt har klass 5 under 2010 besvarat en matenkät och under 
vmienninen 2012 kommer samma elever men, nu i klass 7, svara på en mat
enkät där kostavdelningen söker svar på elevernas uppfattning av matkvali
tet och matupplevelse. Kostavdelningen har för avsikt att köpa in ett pro
granl i upphandlingssystemet där utvärdering kan göras av bl.a. kvalitet. 
Ekonomiskt, är budget lagd för hela 2012. Svi1lllprocent från tallriken i mat
sal och i kök skall ses över på några skolor under 2012. Utvärdering miljö
mässigt sker kontinuerligt i val av livsmedel och kemtekniska produkter. 
Kostavdelningen välj er säsongsanpassat och arbetar med att alltid tänka 
klimatsmmi i urvalet av produkter hela skolm'et 

Kommunen är aktiv alt minska transporter av mat inom och utanför vår 
kommun 
TranspOlier av 3 - 4 grossister sker 2 - 3 gånger/vecka till tillagningskök. 
Mottagningskök har daglig transpOli av vmmätt och transpOlier av 3 - 4 
grossister sker l - 2 gånger/vecka. Miljöstrategiska enheten kmilägger för 
närvarande grossisternas transporter till köken." 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Miljö- och tekniknänmdens beslut 2012-03-12, § 31. 
Tjänsteskivelse 2012-04-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-05-08, § 85 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 105. 

Konnllunstyrelsen föreslår att miljö- och tekniknälllilden, i projektfonll, 
fOlisätter pågående utveckling av skolmatens kvalitets- och miljöprofil. 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 74 KS 2011/48 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Frank Nilsson (KD) yrkar att motionen ska bifallas. 
Owe Fröjd (Båp) föreslår att styrelsens förslag justeras genom att formule
ringen "projektfonn", utgår. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt prövar ordförande justeringen av styrelsens förslag på 
så sätt att formuleringen "projektfonn" ska utgå. Ordföranden filmer att full
mäktige godkänner detta. Därefter prövas dels styrelsens justerade förslag 
och dels Nilssons (KD) yrkande om bifall och ordföranden finner att full
mäktige beslutar enligt Nilssons (KD) yrkande tillsammans med styrelsens 
justerade förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar bifalla motionen genom att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att i inom befintliga resurser, fortsätta att utveckla skol
matens kvalitets- och miljöprofil, i enlighet med motionens andemening. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknänmden 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 75 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Enligt arbetsordningen fdr kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarfdrslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2011-12-19, § ISO. 

Följande motioner och medborgarfdrslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige- Remitterad till: Uppskattat datum 
behandlad: 

Om att kommunen ska ha 
en stadigvarande lokal fdr konst 
och andra typer av utställningar, 
Thomas Lindström (S) (2010/12) 

Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) 
(2010/48) 

Om skollokaler för Läraskolan och 
Potentia Education, Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nmming (M) 
(2011/62) 

Om nämnders och styrelsers 
ärendeinnehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil
fjord (FP) (2011/180) 

Om kommunens långsiktiga 
ekonomi, motionärer: Carina 
Lund (M) och Lem1ali 
Cm·lsson (M) (2011/183) 

Om smmnanträden kvällstid, 
motionärer: Karl-Henrik 
Nmll1ing (M) och Carina 
Lnnd (M) (2011/196) 

Bildnings-
nämnd 
Miljö- och 

2010-03-01 tekniknämnd 

Konnnun-
2010-06-14 styrelsen 

Kommun-
2011-04-26 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-11-07 styrelsen 

Kommun-
2011-12-19 styrelsen 

fOr återredovisning 
till ksau 

2012-10-09 

2012-08-21 

2012-10-09 

2012-10-09 

2012-08-21 

2012-10-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 75 KS 2011/42 

Om snabbrapport från 
sammanträden, ärendeuppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett fon11at som klarar 
kom111unens hemsidas talsyntes, 
för att göra tillgängligt även för 
synsvaga, motionär: Tomas 
Alm (FP) (20111201) 2011-12-19 

Om fortlöpande elevhälsa 
till konu11unens alla bam och 
ungdomar, motionär: Tomas 
Alm (FP) (20111201) 2011-12-19 

Om imättande av tillfålliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Hemik 
Nal111ing (M) (20111204) 2011-12-19 

Om uppföljning och 
effektivisering av kommun
fullmäktiges sammanträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 2012-02-27 

Om fler ungdomar i jobb, 
motionär: Tomas Alm (FP) 2012-02-27 

Om imättande av E-tjänst 
för enklare bygglovshand -
läggning, motionärer: Tomas 
Ah11 (FP) och Berith 
Skiöld (FP) 2012-02-27 

Om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldTalediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 2012-04-23 

Om förslag om att erbjuda 
utbildning till äldre inom onu'ådet 
data och sociala media, 
motionär: Lisbeth Bolin (C) 
(2012/47) 2012-04-23 
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Kommun
styrelsen 

Skol-

2012-10-09 

nämnden 2012-10-09 

Kommun-
styrelsen 2012-09-09 

Demokrati
beredningen 
kOl11111un-
styrelsen 2012-09-09 

Konu11un-
styrelsen 2012-09-09 

Miljö- och 
teknik-
nänmden 2012-.09-09 

Skol-
nänrrnden 2012-11-13 

Bildnings-
nml111den 2012-10-09 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 75 KS 2011/42 

Medborgarförslag: Fnllmäktige: 
behandlad 

Remitterad till: 

Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande 
av orienteringstavla samt 
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till 
småbåtshanmen i 
Aronsborgsviken 
(2009/83) 

Om "Energiska Håbobor", 
medborgardialog kring förnyelse
bar energi och energisparande 
(2011116) 

Om byggpolicy för passivhus
standard vid nyproduktion 
(20111139) 

Om ändring av socialnänmdens 
delegationsordning (20111175) 

Om att skapa ett mimlesmärke i 
fonn aven staty med tillhörande 
text/beskrivning (20111178) 

Om att skapa ett kommun
övergripande insamlingssystem 
för begagnade kläder (2011/171) 

Om ordnandet av stora inhägn
ade rast-och lekgårdar för hundar 
(20111199) 

Kommun-
2009-09-28 styrelsen 

KOlmnun-
2011-02-27 styrelsen 

Miljö- och 
2011-09-26 tekniknänmden 

Kommun-
2011-10-07 styrelsen 

Bildnings-
2011-10-07 nämnden 

Miljö- och 
2011-11-07 tekniknälllilden 

Miljö- och 
2011-12-19 tekniknänmden 

Om nytt kösystem till lägenheter Kommun-
i Håbohus AB:s bestånd (2011/203) 2011-12-19 styrelsen 

Miljö- och 

2012-10-09 

2012-11-13 

2012-11-13 

2012-08.21 

2012-11-13 

2012-08-21 

2012-11-13 

2012-11-13 

Om kampanj mot nedskräpning 
(201217) 2012-02-27 tekniknälllilden 2012-08-21 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 75 

Om insamling och återbruk av 
kläder/textilfibrer (2012/44) 

Om åtgärder för att mäta 
föroreningar i luft och vatten 
från industrier inom 
Västerskogs industriområde 
(2012/47) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-04-29 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2011/42 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknämnden 2012-11-13 

Miljö- och 
2012-04-23 tekniknämnden 2012-11-13 

Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05-08, § 92. 
Konununstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21,§ 113. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgm-förslag. 

Beslutsexpediering 
Berörda nänmder 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 76 KS 2010/108 

Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) om 
"Bålstatillägget"/pendeltåget 

Följande interpellation föreligger: "Vid det senaste sammanträdet med 
kommnnstyrelsen fattades beslut om att tillskriva SL gällande Bålstatilläg
get. 

Sedan 2012-01-01 är landstinget huvudman för samtlig skattefmansierad 
kollektivtrafik i Uppsala län. Moderaterna reserverade sig därför mot detta 
beslut eftersom SL är fel instans att vända sig till med en sådan skrivelse. 

KOlmnunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund representerar Socialdemo
kraterna i landstingets kollektivtrafiknämnd. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Agneta HäggIund följande: 

- Hur driver du frågan om Bålstatilläggets avskaffande i landstingets kollek
tivtrafiknämnd 7" 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Carina Lund (M) 

- Interpellationssvar från Agneta Hägglnnd (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Av Hägglnnds (S) skriftliga svar framgår bland annat följande: " Jag har i 
alla olika sammanhang drivit frågan om att ta bort Bålstatillägget. Jag blev 
utvald att ingå i en arbetsgrupp inför införandet aven ny trafikmyndighet. I 
den gruppen drev jag frågan utan större framgång, jag försökte också få Bål
statillägget med i den skatteväxling som koml11unema skulle genomföra 
2010, tyvärr med likartat resultat. Det som vi är överens om och som också 
är inskrivit i det godkända avtalet om ansvar för den regionala kollektivtra
fiken i Uppsala län, är att jobba aktivt för gemensamma länsövergripande 
bilj ettsystem. 

UL gjorde inför övergången till en ny myndighet en utredning kring Bål
statillägget och kunde då presentera att SL menar att man inte idag har kost
nadstäckning för trafiken. - Håbo kommun menar att tillägget bör tas bOli 
och att trafiken finansieras på almat sätt. Troligt pris för detta är (enl UL:s 
beräkningar) ca 10-15 mkr/år utöver de 16 mkr som idag betalas." 

Kollektivtrafiknämnden hal' varit i gång i mindre än 1 år ochjag kan lova 
dig att Bålstatillägget är uppe väldigt ofta i diskussionema. Tyvärr så upple-
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 76 KS 2010/108 

ver jag att i den ekonomiska situationen som idag råder med en skattehöj
ning på 30 öre och hårda prioriteringar inom vården så är frågan inte aktuell 
för Landstinget" 

Inlägg förekommer från Nina Lagh (M), Agneta HäggIund (S), Christian 
Ghaemi (MP) och Carina Lund (M). 

Debatten avslutas. 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 77 KS 2010/108 

Interpellation från Carina Lund (M) till Agneta Häggiund (S) dels 
om Asenområdet, Bålsta tätort och dels om "Möjligheternas 
hus" 

Följande interpellation fåreligger: "På Håboportalens hemsida har ni skrivit 
om ett antal vallöften som ni har klarat av eller som är påbörjade. 

BI a skrev ni 
Se över bevarandet av Åsenolmådet som Påbörjat och i samma mening som 
undenubrik 
- Planera får ett byggande av "Möjligheternas hus" 

Agneta, vad menar ni med se över bevarandet av ÅsenOlmådet? 
Anser du att planerandet för byggande av Möjligheternas hus är ett priOl·ite
rat område och hur skall ni finansiera detta med det budgetfårslag som nu 
ligger. " 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Carina Lund (M) 

- Interpellationssvar från Agneta Häggiund (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Av det skriftliga svaret från Agneta Häggiund (S) framgår bland annat fål
jande: " När det gäller att se över bevarandet över Åsen, så har kommunsty
relsen tagit ett antal beslut som avser detta bia: 

Planavdelningen har uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram får Åsledens 
fårlängning mellan centrum och Draget. 

Planprogrammet ska utreda vägens dragning samt om det är möjligt med 
bostäder. 

• KS beslut 201111 28, Detaljplanprogrann får Åsleden - ändring av upp
dragsbeskrivning. 

ProgramOlmådets omfattning påverkas till stor del av vilket område som 
fåreslås som kOlmnunalt natuneservat, därför föreslås att utpekandet av na
tuneservat och detaljplanprogranl för leden samordnas. Utrednings området 
får progrmmnet fåreslås därfår hållas öppet, för att begränsas i smnband 
med utredningen av naturreservat. 

Miljöstrategerna utreder möjligheterna till naturreservat. Miljöstrategema 
och planavdelningen har kontakt om detta. 

JUSTERARE I GK I ~ I C
L 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1985 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 77 KS 2010/108 

Din andra fråga om Möjlighetemas hus och om det är ett prioriterat område. 

Ja, det är i allra högst grad en prioriterad fråga. Vi vet idag att vi har ett an
tal föreningar som har en stor brist på lokaler. Det gäller såväl gymnastik 
som andra idrotter. Vi behöver bygga en idrottshall/Möjlighetemas hus .. En 
tänkbar lokalisering skulle kUillla vara i Gröna Dalen och vid gmsplanen, 
därför ligger det området med i det planprogranl som nu är ute på samråd. 

Inlägg förekommer från Agneta HäggIund (S) och Carina Lund (M). 

Debatten avslutas. 

JUSTERARE /1 ~ 
Il/t I I 

UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD SIGNATUR Nr2012,1985 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 78 KS 2010/108 

Interpellation från Karl-Henrik Nanning (M) till kommunstyrel
sens ordförande Agneta Häggiund (S) angående den oroande 
flykten av planarkitekter från kommunstyrelsens förvaltning! 

Följande interpellation föreligger: "Håbo kommun är sedan många år en tillväxt
kommun med en hög grad av inflyttning. Detta ställer höga krav på kommunal ser
vice och omsorg och att vi hela tiden ligger ett steg före vad gäller allt från olika 
planer som översikts- och detaljplaner (för att kunna möta upp de krav på byggan
de som ställs) till att faktiskt kunna leverera den faktiska service som de nyinflytta
de kräver. Vi moderater initierade under föna mandatperioden planer för att kunna 
svara upp mot den kommande efterfrågan. Jag har nu av ett fleltal intressenter fått 
veta att inlämnade ansökningar och skrivelser inte besvarats, vilket inte främjar en 
tillväxtkommun. Vi kan idag även tydligt se att inflyttningstrenden börjar plana ut 
och med allt vad det ilUlebär för kommunen som helhet och för invånama i SYlUler
het. 

Det som nu djupt oroar oss är att det tydligen slutar fYra stycken planarkitekter från 
kommnnstyrelsens förvaltning och det skapar klara problem för att leva upp till de 
planer som tidigare lagts samt för att skapa nya förutsättningar för inflyttning. 
Flykten oroar oss moderater djupt och om än vi inte skall hantera personärendet här 
så är frågan av sådan vikt att vi vill höra hur du hanterar en sådan massiv kunskaps
flykt. 

Min fråga blir därför: 

- Vad gör du Agneta i din roll som kommunstyrelsens ordförande, för att lindra ef
fekten samt motverka denna kompetensförlust som detta innebär? Frågan gäller 
både den kort- och långsiktiga insatsen." 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2011-06-11 

- Tjänsteskrivelse 2012-06-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Av det muntliga SVaTet från Agneta Häggiund (S) framgår bland almat att 
Häggiund (S) noterar att dessa yrkesgmpper för närvaTallde hal· en gynnsam 
arbetsmarlmad som medför att konkurrensen mellall olika aTbetsgivare om 
denna kompetens, äT hård. Häggiund (S) beklagaT den uppkomna situationen 
och nänmer utökningen av delila personalkategori som genomfölts under 
innevarande mandatperiod. Som en följd av planerade avslutningssallltal 
kommer eventuella åtgärder att genomföras. 

Inlägg förekommer från Nina Lagh (M), Christian Ghaemi (MP), Agneta 
Häggiund (S) och Lars-Göran Bromallder (S). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1989 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 78 KS 2010/108 

Debatten avslutas. 

JUSTERARE I Olt I l{ I ere 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012,19S9 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 79 KS 2010/108 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Agneta 
Häggiund (S) angående hennes roll som Håbo kommuns enda 
ledamot i huvudmannen Uppsala Läns Landstings (LUL) Kollek
tivtrafiknämnd 

Följande interpellation föreligger: "Agneta du sitter sedan den 20juni 2011 i 
LULs kollektivtrafiknämnd, som har huvudansvaret för länets hela kollek
tivtrafik. 

När man läser vad er samlade majoritet i Håbo kommun lovat väljama i 
samband med valet 2010 så är det följande som jag vill lyfta upp 

- "Inleda försök med en flexibusslinje. Flexibuss är en liten miljövänlig 
buss/taxi som anpassar sin slinga efter passageramas behov" 

- "Avskaffa Bålstatillägget" Bålstatillägget är den extraavgift som tas ut för 
resenärer som åker över länsgränsen dvs mellan Bålsta och Bro pendeltågs
stationer. 

Som enda representant och röst för Håbokommuns intressen i Kollektivtra
fiknänmden är vi moderater och Håbo kommuns väljare intresserade att höra 
hm du aktivt driver löftena som du och din majoritet lovat genomföra under 
mandatperioden. 

Min fråga blir därför: 

- Vad har du Agneta aktivt i din roll som ledamot av Kollektivtrafiknfuml
den drivit för att få tillstånd de ovan utlovade löftena tillmedborgama i 
Håbo kOlmnun?" 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2012-06-11 
Tj änsteskrivelse 2012-06-11 
MWltligt svar fr·ån Agneta HäggIund (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. 

Av Agneta Hägglunds (S) mWltliga framgår bland armat att hon hänvisar till 
att nämnden tillträdde 2011-09-01. HäggIund (S) hänvisar vidare till det 
kOlmnande fyra samrådsförfaranden som ska behandla förslag till trafikplan 
illliaI1 beslut. Vid dessa kommer frågan om Bålstatillägget och flexibussar, 
att tas upp. HäggIund (S) avslutar· med att hänvisa till att önskemål om av
skaffandet av Bålstatillägget, påpekats i kommunstyrelsens yttrarlde, våren 
2012, över förslag till läns trafikplan. 

JUSTERARE /\.1 

l(jl I { I er<: 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,1991 



HÅBO 
KOMMUN 

KOI11I11 U nfu IIl11äktige 

KF § 79 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-06-11 

KS 2010/108 

Inlägg förekommer från Karl-Henrik Natming (M) och Christian Ghaemi 
(MP). 

Debatten avslutas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.1991 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 80 KS 2010/108 

Fråga från Tomas Alm (FP) ställd till kommunstyrelsens ordfö
rande Agneta Häggiund (S) om definition av begreppet fossil
bränslefri kommun 

Följande fråga föreligger från Tomas Alm (FP): 

"Jag gör delma frågeställning som en enkel fråga till Agneta HäggIund i 
egenskap av KSO och därmed gemensam talesperson för den sittande majo
riteten. 

I det politiska arbetet har det framgått vid ett flertal tillfällen att begreppet, 
som antagits av fullmäktige, tolkas på olika sätt, även inom majoriteten. 

Inom Miljö & Teknikförvaltningenligger dessutom ett nämndnppdrag, som 
har en helt ammn tidsaspekt, än den fullmäktige beslutat. Detta ger olika 
signaler till både tjänstemän, politiker som medborgare om vad politiken i 
Håbo avser. Detta är inte bra. 

Därför vill jag veta dels: 
• hur sittande majoritet definierar begreppet 
• vilken tidsperspektiv gäller för detta mål 

Sist men inte minst vill jag ha svar på följande: Behöver inte ett så viktigt, 
långsiktigt och strategiskt mål vara väl definierat och accepterat i delma de
finierad fonn aven bred blocköverskridande majoritet, för att inte bli före
mål för eventuella justeringar, bara för ett en amlan majoritet bildas efter ett 
val?" 

Beslutsunderlag 
Fråga, daterad 2012-05-29 
Tjänsteskrivelse 2012-05-30 
Muntligt svar från Agneta HäggIund (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att frågan får ställas. 

Av Hägglunds (S) svar framgår bland mmat att fullmäktiges beslut från år 
2008, bör fÖliydligas. Förslag till en ny vision, preliminärt med målsättning
en om en fossilbränslefri verksamhet inom den kommunala organisationen
från och med år 2030, kommer att redovisas. HäggIund (S) anser att en så
dan vision ska vara blocköverskridande och i övrigt vara brett förankrad. 

Därntöver förekommer inlägg från Tomas Alm (FP). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1994 
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KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 80 KS 2010/108 

Debatten avslutas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1 994 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 81 KS 2012/65 

Motion om konkurrenssättning av hemsjukvården genom LOV, 
motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande i sin helhet: " Med PWC:s rapport om hem
tjänsten som underlag vill vi peka på flera samordningsfördelar som kan 
uppnås om vi även tillåter hemsjukvård som fritt val. 

Det skulle imlebära att brukare som behöver både hem~änst och hemsjuk
vård skulle få betydligt färre personal som kommer för att utföra bistånds
bedömda uppgifter eftersom de samtidigt också kan utföra uppgifter för 
hemsjukvården. 

F ör kommunen skulle det ilmebära lägre kostnader eftersom Hine resor be
höver genomföras när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och samma 
tillfälle. 

Detta system skulle framför allt skapa en betydligt högre trygghet för bruka
ren, då de behöver lära kämla fälTe personer som dessutom får en högre 
kunskap om varje enskild brukares behov. 

Vi yrkar därför att även hemsjukvården beviljas enligt LOV." 

Beslutsunderlag 
Motion, 2012-05-30 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma motionen till socialnämnden för be
redning. 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr2012.1996 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 82 KS 2012/63 

Motion med inrättande av ett demensteam, motionärer: Berith 
Skiöld (FP), Håkan Welin (FP), Tomas Alm (FP) och Anders Ni!
fjord (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "r Sverige beräknas cirka 142 
000 personer lida aven demenssjukdom. Andelen äldre med demensdiagnos 
fördubblas för varje femårsklass över 65 år. råidrama 60-64 beräknas 1,5 % 
ha en demenssjukdom och cirka hälften av kvinnorna över 95 år. 

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av 
hjälp för att klara vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdna
den allt eftersom sjukdomen utvecklas. r senare skeden av demenssjukdo
men försämras kognitiva förmågor som milme, språk och orienteringsför
måga. Detta medför att omgivningen måste anpassa sitt sätt att kOlmnunice
ra för att förstå individen och göra sig förstådd. 

För att underlätta vardagen för både den drabbade och anhöriga anser vi att 
ett demensteam startas. Uppdraget är i första hand att handleda och stödja 
anhöriga som vårdar demenssjuka i henu11et. 

Ett demensteam skulle bland annat kunna arbeta med följande: 

• ge stöd och insatser till demenssjuka och deras anhöriga. 
• utarbeta fonner för att tidigt upptäcka personer med demenssjukdom 
• ta fr'am rutiner och metoder för att bistå vid utredning av misstänkt 

demenssjukdom 

Några av målen med verksamheten skulle kunna vam: 

• Att demensteamet ska vara en resurs och ett kompetenscentrum 
inom området demens för invånama i Håbo kommun 

• att upptäcka personer med demens i ett tidigt skede 
• att genom olika stödinsatser ge ökad trygghet till anhöriga 
• att samverka med patientansvarig läkare inom vården i 

utredningsarbetet vid misstänkt demenssjukdom 
• att öka kunskap och tillgänglighet med kognitiva hjälpmedel 

Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet liberalema påföljande: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

JUSTERARE / 

• Socialnämnden får i uppdrag att i11l.'ätta ett demensteam i Håbo 
k0111111un 

• Socialnä!11l1den får i uppdrag att återkon11l1a med förslag och 
åtgärder. " 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.1998 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 82 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-15 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2012/63 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnänmden för be
redning. 

Beslutsexpediering 
Socialnälmlden 

, 
JUSTERARE '1] EXPEDIERAD 

I~<A I e-. I eeC 
SIGNATUR UTDAAGSBESTYRKNING Nr2012.1998 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 83 KS 2012/64 

Motion om införande av rutiner för att förebygga att barn vräks, 
motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

Av motionen framgår följande: "Det är oacceptabelt att en majoritet av lan
dets kOlllillUner fOlifarande saknar rutiner för att förebygga att barn blir 
vräkta. Att tvingas flytta från sin bostad till ett högst osäkeli boende kan 
vara en katastrof i ett barns liv. Socialstyrelsen presenterade nyligen för för
sta gången öppna jämförelser av konunnnernas arbete mot hemlöshet. De 
visar bland annat att bara fyra av tio konmlUner har rutiner för att förhindra 
vräkning av barnfamiljer. De visar också på stora variationer mellan landets 
kommuner. 

Häbo kommun är en av de kommuner som inte har rutiner i detta 
sammanhang. 

Det finns mycket att lära av de konununer, som redan arbetar offensivt till
sammans med bostadsbolag, hyresvärdar och andra för att i tid hindra att 
människor vräks. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar därför att kommunfullmäktige uppdrar åt 
socialförvaltningen att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• uppsökande verksmnhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland bm"llfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripmlde strategi 
• smllverkan med fi"ivilligorgmlisationer i enskilda ärenden." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till socialnämnden för be
redning. 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 

JUSTERARE I QlI ef. I eec EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2000 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF§ 84 KS 2012/68 

Motion om införande av "Kämpemodell" i grundskolan, motio
närer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

Följande motion i sin helhet, föreligger: "Utbildningsmodellen Kämpe på gymna
sienivå startade 2008 vid BCJF med ca 6 elever. Denna modell har visat sig vara 
mycket lyckad/effektiv i avsikt att stötta elever med särskilda behov. Kämpeenhe
ten omfattar idag ca 80 elever från Håbo och ett flmial andra kommuner samt en 
elev från Finland. Modellen har rönt stmi intresse från många olika håll i Sverige. 
Vid införande av rubricerad modell tidigt i skolan kan det innebära att detta ger ef
fekt när barnet konuner upp till gymnasienivå och kan integreras i "nonnalklass". 

Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveck
ling och lärande. 

Vi föreslår därför att: 

l. En ordentlig utredning genomförs i avsikt att införa Kämpemodellen i Håbos 
grundskolor. 

2. Förslag till organisation där Kämpeenheten är inkorporerad 

3. Ta fram ekonomiskt underlag. 

4. Ta fi'al1l en tidsplan när det kan införas." 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-06-07 

- Tjänsteskrivelse 2012-06-08. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till skolllänmden, f6r be
redning. 

Beslutsexpediering 
SkoJnälllilden 

JUSTERARE I GV\ I ~ I~z EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2002 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 85 KS 2012110 

Begäran om entledigande från politiska uppdrag samt fy"nads
val efter Cami"a Larsson (V) 

Sammanfattning 
Cmnilla Lm'sson (V) avsäger sig i skrivelse från samtliga politiska nppdrag 
på grund av flytt från Håbo kommun, Larsson (V) ilmehm' följanden upp
drag: 

Ersättare i kommunfullmäktige 
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 
Ersättare i konl111unfullmäktiges demokrati beredning 
Ledmnot i skolnänmden, 

Valberedningen nominerar Jonas Sällström (V) till ny ersättare dels i valbe
redningen och dels i demokratiberedningen, 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Cmnilla Larsson (V), 2012-05-30 

- Valberedningens muntliga nomineringar, 

Kommunfullmäktiges beslut 

l, Fullmäktige beviljar Camilla Larsson (V) entledigande från uppdragen 
som ersättare i konnnunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning, ersättare i konl111unfullmäktiges demokratiberedning smnt 
som ledmnot i skolnämnden, 

2, Fullmäktige uppdrm' till konununkansliet att tillskiva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ersättm'e i kommunfullmäktige ut
ses, efter Camilla Larsson (V), 

3, Fullmäktige utser, för resterande del av mandatperioden, Jonas Säll
ström (V) till ersättm'e i konnnunfullmäktiges valberedning, efter Ca
milla Lm'sson (V), 

4, Fullmäktige utser, för restermlde del av mmIdatperioden, Jonas Säll
ström (V) till ersättm'e i konilllunfullmäktiges demokratiberedning, efter 
Camilla Lm'sson (V), 

5, Fullmäktige noterar att fYllnadsval av ny ledamot i skolnänl11den, efter 
Cmnilla Larsson (V), konnner att ske vid ett konnnande tillfälle, 

JUSTERARE I G1" I 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2012.2004 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 85 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Löne- K. Petersson 
Matrikel 
Vald 

JUSTERARE I ()v\ I ~ I 
EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-06-11 

KS 2012/10 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2004 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

KF § 86 KS 2012/10 

Avsägelse av uppdraget dels som ledamot i kommunfullmäktige 
och dels som ersättare i fullmäktiges valberedning respektive 
demokratiberedning samt fyllnadsval efter Gunilla Backlund 
(SO) 

Gunilla Backlund (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige med omedelbar verkan. 

I tillkommande skrivelse avsäger sig Backlund (SD) uppdragen dels som 
ersättare i fullmäktiges valberedning samt dels som ersättare i fullmäktiges 
demokratiberedning. 

Valberedningens muntliga nominering: Anna Jelecic (SD), ersättare dels i 
fullmäktiges valberedning samt dels som ersättare i fullmäktiges 
demokratiberedning. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelser från Gunilla Backlund (SD), 2012-05-23 och 2012-06-03. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Gunilla Backlund (SD) begärt entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till konmmnkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begärllil om att en ledamot utses efter Gunilla 
Backlund (SD). 

3. Fullmäktige utser, får resterande del av innevarade mllildatperiod, Amla 
Jelecic (SD) till ersättare dels i fullmäktiges valberedning Sllillt dels till 
ersättare i fullmäktiges demokrati beredning. 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Löne- K. Petersson 
Matrikel 
Vald 

JUSTERARE 1 (J/l 1 cfL. ·1 e~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2012-06-11 

KS 2010/118 

Redovisning av tre revisionsrapporter tillsammans med 
respektive nämndsyttrande 

Följande rappOlter förelägg5 fullmäktige för kämledom: 

Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av beslut, tillsammans med 
kommill1styrelsens yttrande över rappolten 

RevisionsrappOlt - Granskning av verksaniliet som utförs av Svensk 
Kommun Tjänst på uppdrag av Håbo kOlllinun, tillsannnans med 
socialnäl1mdens yttrande 

RevisionsrappOlt - Granskning av kommunens underhållsplanering, 
tillsalllinans med yttrallde dels från kOlllinill1styrelsen och dels från miljö
och tekniknänmden. 

Beslutsunderlag 
RappOlter och yttrallden 

- Tjänsteskrivelse 2012-05-31. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rapporterna med tillhörallde 
nämndsyttranden, som delgivna. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 

JUSTERARE /'l\ EXPEDIERAD 

I(~ I ~ I eec 
~ 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 88 KS 2010/118 

Delgivning av demokratiberedningens protokoll från 2012-05-08 

Beredningens protokoll föreligger. 

Beslutsunderlag 
- Demokratiberedningens protokoll från 2012-05-08. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera beredningens protokoll från 2012-05-08, 
som delgivet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKN1NG Nr 2012.2009 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-06-11 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 89 

Sammanträdets avslutning 

Ordföranden avslntar sammanträdet och tillönskar samtliga ledamöter och 
ersättare en trevlig sommar. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2010 
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