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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings~ I närvarolista 

Ordinarie ledamöter ! Närvaro) Tjänstgörande ersättare 
Agneta Häggiund (S) I N 

I Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (Sj N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (Sj N 
Sixten Nylin (S) N 
Chris Bremark (5) N 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hömström (8) N 
Wemer Schubert (5) F I Per-Olof Thorsbeck (S) 
Inger Wallin (S) N , 
Kurt Hedman (5) N 

I Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) I N 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F Sven Svanström (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (IVfp) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh CM) N 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) 

I 
N 

Cecilia Liden CM) N 
Karl~Henrik Nanning (M) N 

I Bo JolmsoJl (Mj 

Nils-Ake Mårheden (Ivf) 

I 
N 

Katarina Niss (M) F 
Karl-Axel Boström (M) N I 
Björn Hedö (M) N 

Bengt Skiöld (FP) 

Håkan Welin (FP) N 
Anders Nilfjord (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) F Marie Lindras-Sjöblom (C) 
Fred Rydberg (KD) N I 
Maria Ekenhj1ilm (SD) ! F I 
Total antaliedamäter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro 

Ersättare Socialdemokraterna I 
Per OlofThorsbeck (S), tjänstgör 
Gunilla Gustavsson (S) N 
Sven Olof Dvm-ing (S) F 
Hariette Nordström (S) N 
Anders Ekman (S) N 
Nazmiye Halvasi (S) F 
Jan Barrefors (S) N 
Johan Tolinssol1 (S) N 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör N 
Farid Chibout (Båp) F 

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) F 
Jonas SäIIströl11 (V) N 

-
Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 12 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 

Bo Johnson (M), tjänstgör 
Bjöm Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim WesterIund (M) 
Liselotte Elg (M) 

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

Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindras-Sjöblom (C), tjänstgör 

Ersättare Sverigedemokraterna 
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N = Beslutande/närvarande F - Frånvarande 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

I n nehållsförteckn i ng 

§ 90 

§ 91 

§92 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 

§ 101 

§ 102 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

Allmänhetens frågestund med mera 

Mirmesstund med anledning av Tomas Alms (FP) bOligång 

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

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd mot 
nedskräpning 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en vägbom efter 
Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas 

Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kOlmnunövergripande 
insamlings system för begagnade kläder 

Information med anledning att Håbo konmmn ingår i "Finskt 
förvaltningsolmåde" 

Beslut om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anledning av 
tillkonunande "Finskt förvaltningsområde" med mera 

Beslut om utökat Olmåde med förbud mot fÖliäring av alkohol på allmän plats -
ändring av lokala ordningsföreskrifter 

Beslut om upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsområde för 
konununalt VA, Bålsta tätOIi 

Beslut om antagande av detaljplan för Bålsta 26:1 och 1:207, Baldersvägen, 
Bålsta tätOIi 

Beslut om projektplan för arbetet med Vision 2030 för Håbo kommun samt 
beslut om tillsättande aven tillfällig beredning 

Beslut om antagande av dagvattenpolicy 

Redovisning av beredd motion om konununens långsiktiga ekonomi, 
motionärer: Carina Lund (M) och Lermati Carlsson (M) 

Redovisning av beredd motion om att atwända "grön" asfalt i stället för asfalt 
som är kräver mer energi vid framställning, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Berith Skiöld (FP) 

Redovisning av beredd motion om fOlilöpande elevhälsa till konulmnens alla 
bam och ungdomar, motionär: Tomas Alm (FP) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

()'~.··I . '-.. .\ 

Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler till Läraskolan och 
Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) och Karl-Henrik Namling (M) 

Årsredovisning och revisionsberättelse får Samordningsfdrbundet Uppsala län 
för verksamhetsåret 2011 

Val av ledarnot till skolnämnden efter Carnilla Larsson (V) 

Val av ledamöter till fullmäktigeberedningen - Vision 2030 

Beviljande av entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Håbo 
Mar"lenads AB samt fYllnadsval efter Kjell Wassholm (KD) 

Avsägelse från uppdraget som ledarll0t i kommunfullmäktige - sarnt begäran 
om att ersättande ledamot utses efter Maria Ekenhjälm (SD) 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 90 

Allmänhetens frågestund med mera 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

KS 2010/113 

Ordföranden noterar att inga frågor föreligger till dagens frågestund och 
avslutar därefter densamma. 

Förslagsställarna dels till medborgarförslag om flytt av vägbom och dels om 
insamling/återbruk av kläder och textilier, kommenterar respektive förslags 
beredning och förslag till beslut. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKN1NG Nr 2012.2835 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 91 

Minnesceremoni med anledning av Tomas Alms (FP) bortgång 

KommunfullmäktigeIedamoten Tomas Alm (FP) har hastigt avlidigt. Med 
anledning av detta, genomför en ceremoni under ledning av fullmäktiges 
ordförande. Anders Nilefj ord (FP) håller ett kOli anförande. Ceremonin av
slutas med ett musikstycke framfört av Lars BäckIund och Per-Erik Wall
berg, musikskolan BCJF. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2864 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 92 

Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning 
dels avdagordningen 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att följande tillkommande ärenden behandlas vid da
gens sammanträde: 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i konununfullmäktige 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Håbo Mmknads AB 
samt val ny ersättare 

Beslutsunderlag 
- Tidigare utsänd ärendelista som komplettas vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktig beslutar dels att kungörelsen skett i behörig ordning och dels 
att godkänna utsänd och justeradJkompletterad föredragningslista för 
dagens sannnanträde. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2637 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 93 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-~ 

O'{- ~ 't 

KS 2012/7 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om åtgärd 
mot nedskräpning 

Sammanfattning 
Av medborgarförslaget framgår bland annat följande: "Föreslås att Håbo 
kommun, genom samverkan med organisationer, företag, banverket, före
ningar, skolor, allmänheten osv, startar en aktion mot skräpet. Syftet med 
kampanjen är att förändra attityden och motverka nedskräpning. En lämplig 
aktivitet för att skapa förståelse kan vara kan vara Skräpplockardagar. Ren
hållningsföretag kan säleeli aktivt bidra med information och stöd. 

Målsättningen med denna kampanj är lägre kostnad för städningen och ett 
positivt intryck av Håbo kommun, stöne trivsel och att Håbo kOlllinun kan 
placera sig långt upp i HÅLL SVERIGE RENT kampanjen. Skattepengarna 
kan användas till bättre ändamål. Lämplig stali för de111la kall1panj, under 
miljöveckan 13." 

Kommunfullmäktige överlämnade 2012-02-27, § 3, förslaget till miljö- och 
tekniknämnden, för beredning. 

Av nämndens beredning framgår att förvaltningen årligen genomför en na
turstädningskall1panj där skolklasser och föreningar alm1äler intresse av att 
ansvara för ett eller flera städområden. De erhåller en liten ersättning för sitt 
arbete. För närvaral1de fim1s ingen policy för sponsring från företag. En så
dan kommer att tas frall1 under år 2012. Då kan förvaltningen arbeta mer ak
tivt med att söka stöd och sall1verkal1 med företag som är intresserade att på 
något sätt delta i en kall1panj mot nedskräpning. Avfallsavdelningen kom
mer i samband med revideringen av avfallsplanen att belysa hur nedskräp
ning kal1 motverkas genom en förärrdrad attityd. Förvaltningen har tidigare 
bidragit till HÅLL SVERIGE RENT-aktiviteter, men eftersom föreningar i 
kommunen inte alm1ält sitt intresse för ett deltagande, priori teras och utökas 
kOlllil1unens egna naturstädningskampanj . Förutom detta tas skräp bort un
der hela året dels genom upptäckt via förvaltningens personal och dels via 
aml1älan från allmänheten. 

Nänmden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2012-02-27 § 3 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-05-07, § 50 
Tjänsteskrivelse 2012-07 -09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 120 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 145. 

Styrelsen tillstyrker att f6rslaget bifalls. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2685 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 93 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012 De j 1" 
0'1 - 7--4 

KS2012/7 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknällUldens 
målsättning om kommande samarbete med olika företag genom spons
ring för genomfårande av städaktiviteter i enlighet med förslagets ande
mening, att bifalla förslaget. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknäJ11l1den 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2685 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 94 

Datum 

2012-09-24 

KS 2012/41 

Redovisning av berett medborgarförslag med förslag om att en 
vägbom efter Snäppvägen, Bålsta tätort, flyttas 

Av förslaget framgår önskemål om att vägbommen efter Snäppvägen, flyttas 
till andra sidan vägen. Nuvarande placering medför, enligt fcirslagsställaren, 
vissa olägenheter bland annat i fonn av sämre plogning i anslutning till 
bonnnen, vintertid. 

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 37, förslaget till miljö- och teknik
nämnden, för beredning. 

Av milj ö- och tekniknänmdens yttrande framgår följande: "Boende på 
Snäppvägen 2-14 vill att vägbommen i anslutning till gång- och cykelvägen 
flyttas. VägbOlmnen sattes upp efter satmåd med styrelsen för Samfällig
hetsföreningen Västerängen 1, då den nya gång- och cykelvägen längs Dal
vägen byggdes. Skälet till detta var att få ner hastigheten på mopeder som 
passerade förbi fastigheterna på Snäppvägen 2-14. 

Miljö- och teknikförvaltningen har varit i kontakt med vice ordföratlde i 
Samtlillighetsföreningen och kommit överrens om att flytta vägbo11l1nen." 

NäImlden föreslår att förslaget bifalls. 

Beslutsunderlag 
Konnnunfullmäktiges beslut 2012-03-26 
Miljö- och tekniknänmdens yttrande 2012-05-07, § 49 
Tj änsteskrivelse 2012-07-09 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 121 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 146. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget ska bifallas. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknäIlmdens be
slut om att vägbommen ska flyttas enligt önskemål, att medborgarfcirsla
get bifalls. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknäIlmden 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2690 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 95 KS 2011/171 

Redovisning av berett medborgarförslag om att skapa ett kom
munövergripande insamlingssystem för begagnade kläder 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att kommunen kallar till workshop (eller motsva
rande) med inbjudna från befintliga kläd- och textilbutiker samt arbetslösa 
eller andra intresserade personer S0111 är intresserade av att "stmia eget" och 
presentera ett koncept innefattande organiserad insamling - behandling -
försäljning av begagnade kläder (och textilier). Eventnellt organiserar Håbo 
kommun insamlingen initialt. 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 127, förslaget till milj ö- och tek
niknänmden, för beredning. 

Av nämndens yttrande fi'amgår bland mmat följande: "Idag smnarbetm' 
kommunen med hjälporganisationema Röda Korset och Brödet och Fiskar
na, dessa organisationer har insmnlingsbehållare uppställda på kommunens 
åtelvitmingscentral för kläder och textilier. Utöver detta sanlarbete så har St: 
Erikshjälpen flelialet insmlllingsbehållare uppställda på olika platser i 
konnnunen. 

Den nya nationella avfallsplanen från Naturvårdsverket är ej antagen ätmu, 
men i den nya avfallsplanen kommer Naturvårdsverket ge förslag på mål 
och åtgärder för att öka återanvätldningen av textilier och på så vis minska 
textil avfallet. 

Under 2012 ska avfallsavdelningen revidera kommunens avfallsplan och 
dät'i konnner man att ta hänsyn till den nya nationella avfallsplanens mål 
och riktlinjer. I avfallsplanen ska även en åtgärdsplan tas frmn för att nå de 
uppsatta målen och riktlinjerna. Som en del i åtgät'dsplanen kml ett förslag 
vara att man kallar till ett möte med intressenter som vill delta. Avfallsav
delningen har varit i kontakt med Håbo Marknads AB som kan tätlka sig ett 
samarbete. " 

Nämnden föreslår att förslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-11 
Kommunfullmäktiges beslnt 2011-11-07, § 127 
Miljö- och tekniknätmldens beslut 2012-04-24, § 40 
Tj ätlsteskrivelse 2012-07 -10 
Arbetsntskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 124 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 147. 

Styrelsen föreslår att förslaget ska anses besvarat. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE8TYRKNING Nr 2012.2840 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 95 KS 2011/171 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknämndens re
dovisning av redan pågående insamling av kläder, konm1ande revide
ring av kommunens avfallsplan samt nämndens eventnellt kOlmnande 
initiativ för att uppmuntra återbruk av kläder, att anse förslaget besva
rat. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Förslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2840 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 96 KS 2012/5 

Information med anledning att Håbo kommun ingår i "Finskt för
valtningsområde" 

Sammanfattning 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk im1ebär att antalet 
kommuner och landsting/regioner inom förvaltningsOlmådena för fmska, 
samiska och meänkieli utökats från sju kommuner i NOlTbottens län till 
salmnanlagt 56 kommuner i Sverige. 
Det finska förvaltningsområdet omfattal· kommunel11a Borås, Botkyrka, Es
kilstuna, Gällivare, Gävle, Göteborg, Hallstahammal·, Halunge, Haparanda, 
Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Kalix, Karlskoga, Kiruna, Köping, Lin
desberg, Norrköping, Noniälje, Pajala, Sigtuna, Skillliskatteberg, Skövde, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Smahammar, Södeliälje, Tierp, Trollhättan, 
Umeå, Upplal1ds Väsby, Upplal1ds-Bro, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Ös
teråker, Östhalmnar och Öveliol11eå. 

Den kommun som beslutat att ingå i ett förvaltningsOlmåde är skyldig att 
al10l·dna äldre- och balnomsorg på minoritetsspråket. Medborgare har också 
rätt att använda sitt minoritetsspråk vid kontakt med myndigheter, om det 
rör ett enskilt ärende och myndigheten är skyldig att svara och motivera be
slut på minoritetsspråket. 

Lagens syfte är att stärka de nationella minoritetel11as rättigheter i prakti
ken, däriblal1d åtgärder för att: 

• säkerställa en bättre efterlevnad av Emoparådets minoritetskonven-
tioner och uppföljning av vidtagna åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minorietel11a 
• stärka de nationella minoritetemas egemnakt och inflytande 
• främja bevaral1det av de nationella minoritetsspråken. 

För verksamhetel11a som genomförs inom respektive kommun, utgår tills 
vidare ett årligt statsbidrag. För Håbo kommun är detta på ca 700 000 kr per 
år. 

Vid dagens sammanträde informerar projektledaren om genomförda och 
planerade insatser inom samrådJinflytal1de, äldreomsorg, skolaJbamomsorg, 
och kultur. 

I Håbo kommun finns ca 2100 finskspråkiga medborgare, vilka utgör ca 9 % 
av totalbefolkningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAG8BESTYRKNING Nr 2012.2842 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 96 KS 2012/5 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse för information, 2012-08-02, ks hidnr 2012.2376. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera infoffi1ationen. 

Beslutsexpediering 
Proj ektledaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTIRKNING Nr 2012.2842 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 97 KS 2011/141 

Beslut om tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anled
ning av tillkommande "Finskt förvaltningsområde" med mera 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslöt 2011-02-27, § 20, bland a11llat att fastställa 
kommunstyrelsens nuvarande reglemente. 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller från och med år 
2009. Lagen syftar till att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i 
praktiken, däribland åtgärder för att: 

• säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventio-
ner och uppföljning av vidtagna åtgärder 

• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna 
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 
• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

Håbo kommun ingår tillsanmlans med ett 40-tal andra k011ll11Uner i det fins
ka förvaltningsområdet. 

F ör att uppfylla och utveckla uppdTaget, utgår tillsvidare ett statsbidrag till 
Håbo kommun, på för närvarande ca: 750 000 kr per år. 

Det bedöms lämpligt att verksamheten organiseras inom kotmllunstyrelsens 
förvaltning och att den därmed ska ingå i kotllillunstyrelsens ansvarsområde. 
Ansvaret för verksamheten ska därför framgå av kommunstyrelsens regle
mente. Nuvarande regelmente föreslås därför kompletteras. 

Förslås att fullmäktiges delegering till styrelsen gällande styrelsens be
slutanderätt om ändringar av detaljplaner med mera, så kallat "enkelt plan
förfarffilde", fÖltydligas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 2012-08-31, 
hidm 2012.2531 
Gällande reglemente för konml11llstyrelsen, fastställt av fullmäktige 
2012-02-27, § 20, hidm 2011.1756 
Tjänsteskrivelse 2012-08-31 
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-03, § 134. 

Styrelsen tillstyrker föreslagna kompletteringar. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 97 KS 2011/141 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagna kompletteringar i regle
mentet gällande för styrelsen tillkonmlande ansvar för verksamhet med 
anledning av att kommunen ingår i "Finskt förvaltningsonu·åde". 

2. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslaget förtydligande i reglementet 
för styrelsens beslutanderätt om mindre ändringar med mera gällande 
detaljplaner. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nänmder (kopia av beslut sam kopia av reviderat reglemente för 
styrelsen - för kmmedom) 
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KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 98 KS 2008/31 

Beslut om utökat område med förbud mot förtäring av alkohol 
på allmän plats - ändring av lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
Förslaget gäller ändring av zon gällande förtäring av alkohol på allmän 
plats. Förslaget har arbetats fram i lokala BRA och syftar till en lugnare och 
tryggare miljö. Förslaget innebär en utökat förbndzon för förtäring av alko
hol över 2,25 volymprocent. Området sträcker sig från Mansängen, centrum, 
buss- och pendeltågsstationen, Stockholmsvägen mot och genom gamla 
Bålsta centrum fram till Shell och omfattar gångvägar, områden kring id
rottsanläggningar, förskolor och skolor i enlighet med kartbilaga l). 

Ny föreslagen lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte för
täras, armat än i sarnband med tillåten utskänkning, inom följande områden 
som redovisas i kartbilagor: 

Inom Olmådet Bålsta som ilmefattar: 

Jämvägs- och pendeltågs stationen innefattande samtliga pendlar-parkeringar, 
angöringsytor för buss och taxi, Mansängen, Centnnnleden, Gröna Dalen 
lP, konstgräsplarlen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, Österled, Håbovä
gen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängsskolan med Nybygget, 
Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholmsvägen och gångvägen som 
löper parallellt med denna från nya centrum upp till gamla centrmn där den 
övergår i Enköpingsvägen inl1efattarlde Gransäterskolarls Olmåde upp till 
Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan ner till Enköpingsvägen och 
Shel!. 

Nuvararlde lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13§ 

Spritdrycker, vin och arldra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte för
täras, annat än i sarnband med tillåten utskänkning, inom följande områden 
som redovisas i kartbilagor: 

Nya Centrum inom område som begränsas av: 
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KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 98 KS 2008/31 

CentrumIeden, Gröna Dalen lP, Centrumstråket och Stockholmsvägen, För
budet gäller även inom j ärnvägs- och pendeltågsstationen samt inom angö
ringsytor för buss och taxi i anslutning till jämvägs- och pendeltågsstatio
nen, 

Gamla Centrum inom Olmåde som begränsas av: 

Österled, Järnvägen, Håbovägen, Västerängsvägen, Västerängsskolan och 
Västergränd, 

Beslutsunderlag 
Klliibilaga 1) ny föreslagen klliia 
Kartbilaga 2) nuvarande karta 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Håbo kommun 
Tj änsteskrivelse 2012-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 125 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 149, 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta förslaget om ny lydelse med kartbilaga gäl
llli1de zon för fÖliäring av alkohol på allmän plats, Ordningsföreskrifter
nas § 13 får därmed följande lydelse: 

Förtäring av alkohol 

13 § 

Spritdrycker, vin och andra alkoholdrycker över 2,25 volym % får inte 
förtäras, all11at än i samband med tillåten utskänkning, inom följande 
Olmåden som redovisas i kmibilagor: 

Inom området Bålsta som ilmefattlli': 

Järnvägs- och pendeltågs stationen itmefattande samtliga pendlarparker
ingar, m1göringsytor för buss och taxi, Mansängen, Centrumieden, Grö
na Dalen lP, konstgräsplanen, Centrumstråket, Stockholmsvägen, Öster
led, Håbovägen, Västergränd och Västerängsvägen, Västerängssko1lli1 
med Nybygget, Backsippan och Ellenborgs förskola, Stockholmsvägen 
och gångvägen som löper pm'allellt med denna från nya centrum upp till 
gmnla centrum där den övergår i Enköpingsvägen ilmefattande Gransä
terskolans onn'åde upp till Klyvvägen och vidare till Åsleden och sedan 
ner till Enköpingsvägen och Shel!. 
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Beslutsexpediering 
Handläggare 
KOlllinunsekreterare 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

KS 2008/31 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 99 KS 2012/69 

Beslut om upptagande av Broby 2:5 och 2:6 i verksamhetsom
råde för kommunalt VA, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Fastigheterna Broby 2:5 och 2:6 är belägna söder om Prästberget, Bålsta 
tätOli. Fastigheten Broby 2:6 anslöts till det kommnnala vatten- och av
loppsnätet år 1997, via ett avtal. Anledningen till detta var att det då var en 
längre administrativ process för att ta npp en fastighet i verksa1l1hetsomTå
det. Ar 2002 hade även Broby 2:5 bebyggts. Fastigheten anslöts till va-nätet 
utan avtal. I nuläget bedöms att administrativa eller andra hinder mot att fas
tighetema kan upptas i verksa1l1hetsOlmåde. 

Anslutningsavgifter är erlagda för respektive fastighet 

Verksamhetsområde ska vara fastställt till sina gränser. Förslag på nytt 
verksanlhetsOlmåde för kommunalt VA för Broby 2:5 & 2:6 föreligger och 
redovisas genom1l1ilj ö- tekniknämndens beslut.. I enlighet med normalt för
farande bör beslut om V A-verksamhetsOlmåde tas. 

Avtalet med Broby 2:6 upphör att gälla i samband med att fastigheten upp
tas i verksamhetsOlmådet för kommunalt vatten och avlopp. 

Fastighetsägarna till Broby 2:5 och 2:6 har haft möjlighet att yttra sig om 
förslaget. Inga synpunkter som motsätter sig ett upptagande har framförts. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknälllildes förslag 2012-06-04, § 65 
Kartnnderlag för utökat verksamhetsområde, Broby 2:5 och 2:6 
Avtal gällande kommunalt VA för Broby 2:6 
Tjänsteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsntskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 113 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 148. 

Styrelsen tillstyrker att fastigheterna ska ingå i verksamhetsområdet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar fastigheterna Broby 2:5 och 2:6 Bålsta tätOli, upp
tas i verksamhetsområde för vatten och avlopp, i enlighet med miljö
och tekniknä1l1ndens förslag 2012-06-04, § 65. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknänmden 
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2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

/ 

KF § 100 KS 2011/120 

Beslut om antagande av detaljplan för Bålsta 26:1 och 1 :207, 
Baldersvägen, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med en förtätning av fastighe
ten Bålsta 26: I samt möjliggöra för utbyggnad närmare gatan för fastigheten 
Bålsta 1 :207. Detaljplanen syftar även till att göra befintlig bebyggelse 
planenlig. 

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 28 mars 2012 och den 8 
maj 2012. Ett fåtal synpunkter har inkommit. En synpunkt motsätter sig de 
föreslagna planbestämmelsema på Bålsta 1 :207. 

Planavdelningen bedömer att en tillbyggnad enligt detaljplan inte kommer 
att påverka miljön, landskaps- och stadsbilden negativt. Planavdelningen ser 
inga hinder till att anta detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Plankarta, daterad oktober 2011 
Planbeskrivning, daterad oktober 2011 
Genomförandebeskrivning, daterad oktober 20 Il 
Smmådsredogörelse och yttrmlden, daterad 2012-07-13 
Skuggstudie, daterad maj 2011 
Tj änsteskrivelse 2012-07-13 
Arbetsutskottets beslut 2012-08-21, § 109 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 150. 

Styrelsen tillstyrker ett antagmlde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar anta detaljplml för Bålsta 26: 1 och 1 :207, BaIders
vägen, Bålsta tätOli, i enlighet med bestämmelserna i 27 § 5 kap, plan
och bygglagen. 

Beslutsexpediering 
Planavdelningen 
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KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF§ 101 KS 2012/79 

Beslut om projektplan för arbetet med Vision 2030 för Håbo 
kommun samt beslut om tillsättande aven tillfällig beredning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 att uppdra åt styrelsens förvaltning 
att se över "Vision 2015" och att dokumentet ska utgöra ett komplement till 
översiktsplanen. En projektplan för en ny vision har därför skrivits fr·am. 

En vision är en politisk produkt som sanunanfattar konnnunens viljeinrikt
ning mot ett specificerat målår. Visionen bör vara lättillgänglig och väl 
kOllUnunicerad till anställda, allmänhet och övrig omvärld. 

En vision uttalar sig om vad kommunen vill åstadkOlllina i generella och vi
sionära termer. Visionen blir därför övergripande övriga kOlllinunala strate
gier och har en bred politiskt förankring. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för vision 2012-06-29, (hid nr 2012.2134) 
Tjänsteskrivelse 2012-08-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 117 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 151. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Noteras att styrelsen i beslut 2012-09-03, § 151, beslutat att anslå medel för 
genomförande av proj ektet. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Noteras att ärendemeningen med mera ska kompletteras med "2030". 

Yrkande 
Nina Lagh (M) yrkar avslag till delförslaget att kOlllinunfullmäktiges och 
kOlllinunstyrelsens respektive ordförande ska ingå i den tillfalliga bered
n111gen. 

Rörstningsordning 
Efter avslutad debatt föreslår ordföranden att fullmäktige först tar ställning 
till styrelsens första två del förslag för att därefter pröva Laghs (M) yrkande 
mot styrelsens tredje delförslag. Fullmäktige godkälmer ordförandens för
slag. 

Ordföranden prövar därefter styrelsens två första delförslag och filmer att 
fullmäktige beslutar i enlighet med dessa. Sedan prövas styrelsens tredje 
delförslag mot Lags (M) avslagsyrkande och ordföranden finner att fullmäle-
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Kommunfullmäktige 

KF § 101 KS 2012/79 

tige beslutar enligt styrelsens förslag. Votering begärs och följande proposi
tion godkänns av fullmäktige: "Den som röstar för styrelsens förslag, röstar 
ja. Den som röstar för Lags (M) avslagsyrkande, röstar nej." Ollli"östningen 
utfaller med 21 j aröster och med 19 nejröster. En ledamot är frånvarande. 
Fullmäktige beslutar därmed i enlighet med styrelsens förslag. 

Emot beslutet reserverar sig Karl-Henrik Narming (M), Nina Lagh (M), Ca
rina Lund (M), Lelmari Carlsson (M), Anna Wiberg (M), UlfWinberg (M), 
Cecilia Liden (M), Nils-Åke Mårheden (M), Karl-Axel Boström (M), Björn 
Hedö (M) och Bo Johnson (M) till förmån för Laghs (M) avslagsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar föreliggande projektplan för framtagande av Vision 
för Håbo kommun. 

2. Fullmäktige tillsätter en tillfållig beredning bestående aven representant 
från varj e parti representerat i kommunfullmäktige. 

3. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordförande och kOlllinun
fullmäktiges ordförar1de ska ingå i den tillfålliga beredningen. 

Beslutsexpediering 
KOlllinundirektör 
Planerare, kOlllinunkar1sliet 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2697 



~ ~ HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 
2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 102 KS 2012/74 

Beslut om antagande av dagvattenpolicy 

Av miljö- och tekniknämndens beslut framgår följande: "Dagvattenpolicyn 
för Håbo kommun har tagits fram för att möta ett behov som fil1l1s i Håbo 
komm\m samt på flertalet f6rvaltningar. Dagvatten är en förvaltningsöver
gripande fråga. Det har förekOlllillit att frågan har ramlat mellan stolarna 
vilket fått stora konsekvenser för kommUlnnedborgare. Flera fastigheter har 
haft, och har, problem111ed stillastående dagvatten i onnåden där de dagvat
tenlösningar S0111 förespråkats inte haft de rätta geotekniska förutsättningar
na. Lösningmua har varit svåra att implementera i efterhand. 

Dagvattenpolicyn har också tagits fram för att tillmötesgå de lagkrav som 
ställs bland amlat i ramdirektivet för vatten samt som ett led i kOml11UllenS 
arbete med de 16 nationella milj ömålen. 

Målet för Håbo kommuns dagvattenpolicy är att den ska utgöra de vägledande 
principema för dagvattenhanteringen i kommunen samt vara ett stöd i kommu
nens arbete med dagvattenrelaterade frågor på de olika avdelningarna. Den ska 
vara ett gemensamt ställningstagande i hur vi ska betrakta dagvattenfrågan. 
Främst gäller det dagvattenfrågorna i skeden för planering, byggande samt drift 
och underhåll. Avdelningarna ska själv, som experter på sina områden, välja de 
metoder och vägar som uppfyller policyns riktlinjer. 

Som ett led i framtagandet har alla avdelningar som berörs direkt eller indi
rekt av dagvattenfrågor inbjudits till, och deltagit i, möten där nuvm·ande 
och kommande förhållande till dagvatten har diskuterats. En remissversion 
av dagvattenpolicyn har skickats på remiss till alla berörda avdelningm·. 
Hänsyn har tagits till de synpunkter som lämnats på policyns il1l1ehåll." 

Nämnden föreslår att fullmäktige antar redovisad dagvattenpolicy, att gälla 
från och med 2012-10-0 1. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-05-07, § 47 
Utredning av dagvattenpolicy, 2012-01-09 
Förslag till dagvattenpolicy för Håbo kommun, 2012-01-25 
Tjänsteskrivelse 2012-07-10 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 114. 
KOlllinunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 152. 

Styrelsen tillstyrker ett antagande av förslaget. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 102 KS 2012/74 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige antar Dagvattenpolicyn för Håbo kommun, daterad 
2012-01-25, att gälla från och med 2012-10-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige uppdrar till miljö- och tekniknänmden att besluta om mind
re justeringar av och tillägg till policyn. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknänmden 
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Redovisning av beredd motion om kommunens långsiktiga eko
nomi, motionärer: Carina Lund (M) och Lennart Carlsson (M) 

Bakgrund 
Av motionen framgår att Håbo konunnn har stora skulder. Med tanke på att 
konmmnen bara har 20 000 invånare i11l1ebär det att skuldsättning per invå
nare är hög. 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderata Samlingspmiiet i Håbo: 
l. En ordentlig genomlysning av kon1l1lunens lånebild skall göras. 
2. Ta reda på när upplåningen bÖljade och vm"för. 
3. Ta reda på hur lånen hanterades och vilka mnorteringsplaner som 

fmms? 
4. Vad har dem1a upplåning lett till? 
5. Visa på en plm1 hur vi skall hm1tera låneskulden för frmntiden. 
6. Fastställa en plm1 för hur vi skall hantera framtida investeringar. 
7. Göra en plan för hur vi skall klara finansieringen i fi·amtiden." 

Motionssvar 

Varför har Håbo kommun en hög skuldsättningsgrad? 
Förklm·ingsfaktorer, historiskt, till kommunens skuldsättning är bl.a. resul
tatutveckling åren 1996-2001, investerings satsningar inom skolm1 åren 
1996-2003 och infriande av borgen, år 1996. Dessutom är Håbo den kom
mun som växt mest under de senaste 40 åren och kOl1Ununen har under stora 
delm· av 2000 talet investerat i nya byggnader om ca 100 förskoleplatserlår. 

I takt med att kOl1Ununen växer och kommunens äldre befolkning ökar har 
det ställt stora krav på kon1l1lunal service och utbyggnad. Investeringsbeho
ven de senaste åren har varit stora inom bl.a. äldreomsorgen, LSS
verksamheten (lagen om stöd och service) och inom VA-verksamheten. För 
att finansiera dessa investeringar har konnnunen varit tvungen att uppta nya 
externa lån från kreditinstitutioner. Under år 2011 nettoupplånade kommu
nen 49,0 mkr och under år 2012 uppgår planerad upplåning till ca 106,0 
mkr. 

Investeringarna i kOl1Ununens fastigheter och anläggningar har lett till att 
kon1l1lunens bokförda värde för anläggningstillgångm· i balansräkningen 
ökat från ca 300,0 mkr år 1995 till 794,0 mkr, år 2011. Samtidigt som 
kOl1Ununens långfristiga skulder ökat från 145,0 mkr till 481,00 mkr år 
2011. 

Ovanstående frågeställningm· ilmebär även att en beskrivning måste göras av 
de viktigaste faktorer som påverkat ekonomin under perioden 1996 - 2003. 
Vilket redovisas nedan. 
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Resultat åren 1996-2000 

Under år 1996 skedde en omläggning från ett statsbidragsbaserat system till 
ett system får utjämning av kostnader och intäkter. Detta innebar att kom
munen var tvungen att ställa om och anpassa verksamheten till den föränd
rade ekonomin. 

F ör år 1997 nettoutbetalade konununen 25, l mkr till skatteutjämningen, vil
ket motsvarade en uttaxering med 1,23 kr per skattekrona. 

Kommunen uppvisade årliga underskott om 30-40 mkr under åren 1996-
2001, på grund av att kommunen inte kunde anpassade kostnaderna till de 
minskade skatteintäkter eller höja kOlllinunalskatten som behövdes för att 
balansera ekonomin. Se tabellen nedan. 

ResuItatutvecldiug åreu 1996-2000 

Al' i Resultat, mkr 
1996 -31,8 
1997 - 46,5 
1998 -26,8 
1999 -30,9 
2000 -44,7 
Summa - 180,7 

Under perioden 1996-1998 sände Håbo kOlllinun fem skrivelser till inrikes
departementet avseende skatteutjämningssystemets negativa effekter för 
kommunen. Uppvakning av ministern gjordes också. Håbo kOlllinun erhåll 
inte något utfall i fonn av lättnader i utjämningssystem eller motsvarande. 

År 1999 inlfullimdes en ansökan om stöd till regeringen, vars bostadsdelega
tion fick uppdrag att handlägga ärendet med kommundelegationen. Ar 200 I 
erhåll kommunen 7,9 mkr från kommundelegationen, som motprestation 
krävde kommundelegation att kOlllimll1en kunde uppvisa åtgärder i fonn av 
minskade ko stnader. 

Kombinerat med minskade kostnader och för att kOlllina tillrätta med eko
nomin höjde konnnunen utdebitering med l :00 kr per skattekrona år 200 l 
och ytterligare med 0:85 kr per skattekrona år 2003. 

Från och med år 200 l har kommwlen uppvisat positiva resultat. 
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Investeringar 1996-2003 
Samtidigt som konull1men hade problem med att balansera ekonomin till de 
förändrade ekonomiska fömtsättningama startades ett omfattande invester
ings-/ombyggnadsprogram för kOll1l11unens skolor. 

Ar 1995 fattade konm1Unfullmäktige ett. beslut om Skola 2000- koncept, vil
ket ilmebar att alla större skolor ska vara ombyggda år 2000. Totalt investe
rades 342 mkr i kOlmnunens skolor under perioden 1996-2003, se tabellen 
nedan. 

Sk l 2000· t· o a lnyeS enngar 

Objekt : Utfall 1996-2003, tkr 
Gransäterskolan ! -46722 
Kvambacksskolan · -38798 
Enebyskolan i -29232 
Futurumsko 19ård : -3661 
Grönadalenskola • -63 703 
Fridgårdsskolan , -73732 
V ästerängssko lan ; -83202 

· Slottsskolan i -3 143 
Summa i -342 193 
Hela lllvesteringssatsningen inom skolan lånefinanslerades hll 100 %, vIlket 
också har bidragit till den höga sknldsättning som konununen har idag. 

Utöver investeringar i kOll1l11unens skolor investerades 183 mkr i övriga an
läggningar exempelvis vägar, gator och Vattenanläggningar, Totalt 525,5 
mkr. 

Större infriade borgen under perioden 1996-2003 
Under 1996 begärdes idealbyn i konkurs varvid Håbo kommun var tvungen 
att lösa vissa borgensåtagande. Totalt infriades borgen om 54,0 mkr, varvid 
nyupplåning skedde. 

Låneskuld åren 1996-2011 
Nedan redovisas hur kOlll1nunens skuldsättning ökat mellan åren 1996 fram 
till 2011 och för att kU1U1a dra slutsatser redovisas även investeringsvolym 
och hur stor andel av investeringar är skattefinansierade respektive lånefi
nansierade under perioden 1996-2011. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,2660 



SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
HÅBO Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 103 KS 2011/183 

-25, 
1996 31,8 
1997 49,9 
1998 15,0 
1999 56,4 
2000 160,3 
2001 13,5 ; 
2002 6,2 
2003 20,9· 
2004 -
2005 -15,8 : 
2006 24,5 • 
2007 -14,4 
2008 -9,1 
2009 -28,3 i 

2010 -23,0 • 
2011 48,0 : 

Analysen ovan visar att kommunens höga skuldsäthlingsgrad beror till stor 
på den omfattande investeringsnivå under åren 1996-2011 och de årliga un
derskotten nnder perioden 1996 - 2000 samt de infriade borgensåtagande 
som konllllunen hade för ideal byn i Skokloster år 1996. 

Totalt under perioden uppgår lånefinansieringen av konllllunens invester
ingar i inventarier och anläggningar till 361,0 mkr eller i genomsnitt till 36,7 
procent, skattefinansieringen av konnnunens investeringar uppgår i genom
snitt till 63,3 procent eller 624,0 mkr. 

Hur skall kommunen hantera låneskulden och framtida investeringar. 
Ytterligare fi:ågeställningar som motionärerna vill ha svar på är hur konllllu
nen skall hantera låneskulden och finansieringen av investeringar i framti
den. Nedan förs ett allmänt resonemang om möjliga alternativ, eftersom det 
krävs politiska avvägningar från de förtroendevalda. 

Utmaningar för kommunen 

Håbo kOllllllun är ung och saknar i st011 sett de övervärden på tillgångs sidan 
i balansräkningen som många andra konllllunerna i Stockllolms01mådet 
kmmat använda för att finaJlsiera sin expansion. 
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Den demografiska utvecklingen i kommunen, inklusive ökningen av äldre, 
har ställt stora krav på kommunal service och utbyggnad. 

Att minska skuldsättningen av ekonomin ilmebär för kommunen antingen 
att höja kOlllinunalskatten, att höja avgiftema, att sänka kostnadema eller en 
kombination av dessa. 

Ett ammt sätt att minska skuldsättningen är hårdare prioritering av de årliga 
investeringsbehoven i framtiden, av de förtroende valda, och ett högre re
sultatkrav. De medel som finns till kommunens förfogande för att antingen 
amortera av på skulden eller för att investera i fastigheter och anläggningar, 
är avskrivningskostnader ca 44,0 mkr (år 2012) och det resultat som kom
munfullmäktige fastställer årligen ca 12,5 mkr (år 2012), det vill säga ca 
56,5 mkr. 

Ett tredje sätt är att kommunfullmäktige styr genom att ange skarpa finansi
ella mål, exempelvis; 

l. Nyinvesteringar skall finansieras fullt ut med skattemedel 
2. Återbetalning av låneskulden ska ske med xx kronor. 
3. Resultatet ska uppgå xx procent av skattenettot. 

Utifrån dessa förutsättningar får tjänstemmmaorganisationen arbeta fram 
budgetförslag för nästkolllilmnde år till kOlllinunstyrelsen och kommunfull
mäktige. 

Beslutsunderlag 
Motion om Håbo kommuns långsiktiga ekonomi, motionärer; Carina 
Lund (M) och Lennm"t Carlsson (M) 
Tjänsteskrivelse 2012-07-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 118 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 141. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslnt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kommunstyrelsens yttrmlde, 
att motionen skall anses besvarad. 
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Redovisning av beredd motion om att använda "grön" asfalt i 
stället för asfalt som är kräver mer energi vid framställning, mo
tionärer: Tomas Alm (FP) och Berith Skiöld (FP) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår följande: " Vid framställning av asfalt produceras det 
stora mängder koldioxidutsläpp. Även själva arbetet med asfaltsbeläggning 
har milj örisker. "Grön" asfalt, som när den framställs inte orsakar lika stora 
koldioxidutsläpp, finns nu att tillgå. "Grön" asfalt är även bättre för arbets
milj ön. Flera kommuner runt om i Sverige använder idag grön asfalt för 
dess positiva konsekvenser för miljön och arbetsmiljön. 

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

Fullmäktige överlämnade 2012-03-26, § 35, motionen till miljö- och teknik
nänmdell, för beredning. 

Av nällli1dens yttrande framgåT bland 81mat följ 811de: "De stora aktörerna 
inom asfaltsbr811schen har tagit fr81n egna olika sätt som sänker energiåt
gången vid asfalttillverkningen. Båbo kOlllinuns nuv81·ande upphandlade 
entreprenör NCC Roads kallar sin lösning för Green Asphalt. De har lyckats 
ta fr8111 en asfalt där temperaturen har sänkts med 40'C och däm1ed fått en 
energibesparing vid tillverkningen på 30%. Delila asfalt k81l bara läggas vid 
konventionella tjocklekar så energibesparingen kan vara stÖlTe om m811 b81·a 
behöver lägga en tUlmbeläggning som NCC kallm· för Viacogrip. Delila typ 
av asfalt har vi red81l testat på några objekt i kOllli11unen (bl.a. Kraft1eden 
och Västerhagsvägen). 

NCC Roads har meddelat att deras verk i Arl81lda ska byggas om till som
maren för att kUlma leverera Green Asphalt. Green Asphalt k81l / bör inte 
läggas för hand utm ska läggas uteslut81lde med läggare för att få ett bra re
sultat. Green Asphalt äT något dyr81·e än vanlig konventionell asfalt men ska 
å andra sid81l hålla något längre då bitumenet inte hettas upp lika mycket 
och får en längre hållbarhet." 

Nämnden föreslår att motionen ska bifallas. 

Beslutsunderlag 
KOllli11unfullmäktiges beslut 2012-03-26, § 35 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2012-05-07, § 48 
Tjänsteskrivelse 2012-07-09 
ATbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 119 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 142. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2681 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 104 KS 2012/37 

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av miljö- och tekniknämndens be
slut om att utreda användning av "grön" asfalt, att motionen bifalls. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 

"'le-' ---:=~----------.--------,------------

(~~;~UJ\ I ,;e~ I 
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Redovisning av beredd motion om fortlöpande elevhälsa till 
kommunens alla barn och ungdomar, motionär: Tomas Alm (FP) 

Av motionen framgår följande i sin helhet: "God funktion för elevhälsan är 
ett viktigt inslag för bra skolor och trygg uppväxt för kommunens alla ele
ver. Oavsett vilken skola de har valt. Kontinuitet är ett grundläggande och 
viktigt krav för elever, som av något skäl har valt att ha ett öppet förtroende 
med den personal inom elevhälsan, som eleven kOlllillit i kontakt med. 

Om nu eleven byter skola, kanske på grnnd av otrygghet eller uppfattad så
dan, är byte av elevhälsa ett negativt inslag. Då förlorar eleven också den 
kontakt inom elevhälsan som han/hon fått vid tidigare besök, om inte elev
hälsaJl erbjuds alla skolor i kommunen, oavsett huvudmaJmaskap. Att hålla 
kontakt och relation kVaJ· mellan elevhälsa och elev är en viktig del i elev
hälsans funktion och en trygghet för eleven. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar att fullmäktige beslutar: 

att alla kOlllillunens elever erbjuds möjlighet till kOlllillunens elevvård. 

att skolförvaltningen ser över hur elevhälsan kaJl stärkas med hjälp av de 
medel om 250 tkr/år/heltidstjänst i två år, som regeringen har riktat." 

Fulhlläktige beslöt 2011-12-19, § 153, att överlärmm motionen till skol
nämnden, för beredning. 

Av skolnälllildens beslut framgår bland aJmat följande; "1 skolfårvaltning
ens yttraJlde framgår att förvaltningen för 2012 haJ· sökt statsbidrag för att 
kunna stärka den kOlllillunala elevhälsan. 

I yttrandet beskrivs bland aJl11at också varför skolnälllilden beslutade att inte 
sälja elevhälsa till friskoloma. Skulle rättsläget och/eller andra förntsätt
lungar ändras på området kOllliller frågaJl att lyftas till närmlden för ett nytt 
ställningstagande. 

Nämndens beslut 
1. Skolnämnden överlälllimr yttraJldet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till skolförvaltningen att under 2012 följa upp de 
fristående skolornas möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån krav som 
ställs på elevhälsaJls verksaJlmet i skollagen, samt att löpande följa upp 
rättsläget på Olmådet. 

3. Skolnämnden föreslår att motionen aJlses besvarad." 
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Av till nämndens beslut hörande yttrande fr·amgår bland annat fåljande sju 
styckevisa utdrag: 

Skolnänmden beslutade i samband med beslut om internbudget 2011, att 
inte sälja elevhälsa till friskoloma i konnnunen. 

13 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) fi1ll1s regler om att en konmmn 
inte får sälja verksamhet; om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida får
utsättningalna får en effektiv konkmrens på marknaden, eller hämmar eller 
är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av sådan konkunens. 

Skolnfullilden beslutade som nämnts i samband med intembudget 2011 att 
inte sälja elevhälsa till friskoloma, med hänvisning till den nya konkunens
lagen. Vid tillfållet för budgetbeslutet falms det privata hälsofåretag i områ
det som erbjöd liknande tjänster, som gjorde att friskoloma kunde köpa in 
verksamheten från andra fåretag. Ett exempel på företag som erbjuder dessa 
tjänster är Sollentunahälsans systerbolag Skolhälsan, vilka erbjuder flexibla 
lösningar på skolhälsovård för friskolor. Företaget har mångårig erfarenhet 
av verksamheten. Attundahälsan är ett annat exempel som erbjuder tjänster 
inom elevhälsans område. 

Skolförvaltningen har under perioden 2010-2012 allpassat elevhälsans verk
samhet till det alltal bal11 och det behov som fi1ll1s i den kOlllinunala verk
salnheten. Friskoloma får i enlighet med skollagen i sin elevpeng betalt får 
elevhälsa motsvarmIde medelkostnaden per kOlmnunaI elev, så att de hm· 
möjlighet att köpa in tjänsten fr·ån fristående företag. 

I den nya skollagen (2010:800) som började gälla den l juli 2011, 1,5 år ef
ter inträdet av den nya konkunenslagen, behandlar 111all också fr·ågml om 
möj ligheten får kommunen att teckna överenskommelser med friskolor 0111 
överlåtelse av det medicinska ansvaret. Skolförvaltningen kommer att se 
över möjligheten för konnnunen att sälja elevhälsa till fåljd av ändringarna i 
skollagen och kOlmner att fålja utvecklingen vad gäller rättsläget. 

Skolfårvaltningen konmler också under 2012 att fålja upp de fr·istående sko
lornas aktuella möjligheter att köpa in elevhälsa utifrån de krav som ställs 
på elevhälsans verksamhet i skollagen. Resultatet av uppföljningen kommer 
att åtenapporteras till skolnälllilden för bedöllliung och ställningstagallde. 

Det är av största vikt att följa utvecklingen på området gällande friskolomas 
möjligheter att ta del av kOlllinunens elevhälsa. Om det skulle visa sig att 
rättsläget/förhållalldet ändras på området och om det bedöms som möjligt 
för kommwlen att erbjuda friskoloma elevhälsa inom ramen för gällande 
fårfattningskrav, konmler fr·ågan att lyftas till skolnälllilden för ev. nytt 
ställningstagande. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Alm (FP) 
Konununfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 153 
Skolnänmdens yttrande 2012-04-03 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 37 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 122 
KOlmnunstyrelsens förslag tiII beslut 201209-03, § 143. 

Styrelsen tillstyrker att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till skolnänmdens ansökan 
om statsbidrag f6r att förstärka elevhälsovården samt dels till skol
nänmdens kOlmnande överväganden om försäljning av elevårdstj änst 
till friskolor, att anse motionen besvarad. 

Beslutsexpediering 
Skolnätmlden 
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Redovisning av beredd motion om uthyrning av skollokaler till 
Läraskolan och Potentia Education, motionärer: Nina Lagh (M) 
och Karl-Henrik Nanning (M) 

Av motionen framgår att: "Skolan i Håbo konmmn har under många år varit 
i fokus. Det har inte minst gällt lokaler för såväl kommunal som friskole
verksamhet. Sedan ett antal år tillbaka har två friskolor i11l'ymts i våra kom
munala skolor och det har inte varit helt problemfritt för någon part. Detta 
har till stor del berott på att fokus i mångt och mycket legat på lokaler och 
inte kunskap. Vilket inte varit ok för någon som vill våra elevers bästa. Att 
vi fått två friskolor i kOlllinunen har dock i allt väsentligt ilmeburit att vi 
numer pratar mer om kunskap än någonsin. 

Det tycks vara SVåli att få klarhet i hur kommunens befolkningsstatistik ut
vecklas framöver, men i dagsläget har vi balans i skollokaler inom kOlllinu
nen, dessvärre ser det ut som om det konmler att bli överskott inom gymna
siet de närmaste åren. Trots detta fimls det beslut på att Potentia Education 
ska få köpa en kon1l1lunal tomt för att kumm ytterligare bygga en skola 
dessutom föreslås nu att Läraskolan inte ska ta vara kvar i befintliga lokaler, 
vilket antingen ilmebär att verksamheten hotas eller att vi får ännu en ny 
skola i konnnunen. 

Om det byggs två nya skolor i konnnunen kommer det att leda till väsentligt 
ökade kostnader för vår kOlllinun då vi inte tar fler elever utan bara fler lo
kaler. Det är verkligt slöseri med skattepengar. 

Utifrån ovanstående och för att säkerställa att Håbo kon1l1luns elevers kwl
skaper är i fokns föreslår vi därför att: 

• Håbo kOlllinun hyr ut en hel konnnunal skola under lång tid som Lärasko
lan och Potentia Education kan dela på." 

Konmmnfullmäktige överlänmade 2011-04-26, § 58 motionen till kOlllinun
styrelsen för beredning. Styrelsen beslöt 2011-11-28, § 182, att inhämta ett 
yttrande i ärendet från skolnänmden. 

Av skolnä\1ll1dens beslut 2012-05-07, § 36, framgår bland almat följande 
sammanfattning av förvaltningens utredning: 

"den kommunala skolan konnner att behöva alla skolplatser i nuval'allde 
skolor under perioden 2012-2020 

ett al'bete hal' påbölj ats med att ta fram en långsiktig strategisk lokalplan för 
skolverksanlheten i kOlllinunen 
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en av de friskolor som omnämns i motionen har långt framskridna planer på 
en egen byggd skola. 

Med hänvisning till ovanstående ser inte skolförvaltningen att det finns för
utsättningar för att hyra ut en skola och att konsekvenserna skulle bli för 
omfatt811de får den kommunala skol811." 

Nämnden överlämna utredningen till styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-04-26 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 58 
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 182 
Skolförvaltningens utredning 2012-03-28 
Skolnämndens beslut 2012-05-07, § 36 
Tjänsteskrivelse 2012-07-11 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-08-21, § 123 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 144. 

Styrelsen tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till skolnämndens yttr811de och ut
redning med motiv för att en upplåtelse av lokaler får externt nyttjande, 
inte är lämplig, att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Skolnännlden 
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Arsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsför
bundet Uppsala län för verksamhetsåret 2011 

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

Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för förbundets verksamhet 
under år 2011. Av revisionsberättelsen framgår bl. a. följande: "Vi bedömer 
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskapel1la bedöms 
i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens intel1la kontroll bedöms ha varit 
tillräcklig. Vi tillstyrker att ledamötel1la i styrelsen beviljas ansvarsfrihet ." 

Bes lutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77 
Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2011 
Granskningsrapport - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 
Revisionsberättelse för år 2011 
Tj änsteskrivelse 2012-07-06 
Arbetsutskotts förslag till beslut 2012-08-21, § 116 
Kon1ll1Unstyrelsens förslag till beslut 2012-09-03, § 140. 

Styrelsen tillstyrker godkännande och ansvarsfrihet. 

Konnllunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Karl-Henrik Namling (M) amlläler, i egenskap av ordförande i förbll11dets 
styrelse, j äv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kOnnllll11S dels godkänna förbll11dets 
årsredovisning för år 2011 och dels bevilja styrelsens ledamöter an
svarsfi'ihet för verksamheten ll11der år 2011. 

Beslutsexpediering 
Samordningsförbundet Uppsala län 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 108 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

KS 2012/10 

Val av ledamot till skol nämnden efter Camilla Larsson (V) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beviljade 2012-06-11, § 85 Camilla Larsson (V) entle
digande bland amlat från nppdraget som ledamot i skolnämnden. Ny leda
mot ska utses. 

Valberedningens nominering: Ariel Pardo (S). 

Beslutsunderlag 
KOlllil1Unfullmäktiges protokoll 2012-06-11, § 85 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige utser Ariel Pardo (S) till ledamot i skolnämnden, fdr reste
rande del av mandatperioden, efter CaJuilla Larsson (V). 

Beslutsexpediering 
Matrikel 
Vald 
Löne- Karin Petersson 
Skolnämnden 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 109 KS 2012/10 

Val av ledamöter till fullmäktigeberedningen - Vision 2030 

Sammanfattning 
Fullmäktige har i beslut 2010-09-24, § 100 inrättat en tillfållig beredning för 
att bereda ett fdrslag till visionsdokument - Vision 2030 för Håbo kommun. 
Beredningen ska fdrutom konnnunstyrelsens och kommunfullmäktiges re
spektive ordförande, bestå aven representant från vardera parti som är re
presenterat i kommunfullmäktige. 

Valberedningens muntliga nominering: Johan Tolinsson (S), Marie Nord· 
berg (MP), Leif Lindqvist (V), Sven Svanström (Båp), Karl-Henrik Namling 
(M), Nihad Hodzic (C), Fred Rydberg (KD), Vakant (FP) och Maria An
dersson (SD) 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24, § 100. 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att utse följande representanter för respektive pmii i 
kOlllinunfullmäktige, att ingå i fullmäktigeberedningen fdr "Vision 2030 
för Håbo konnnun": 

Johan Tolinsson (S) 
Marie Nordberg (MP) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Karl-Henrik Namling (M) 
Nihad Hodzic (C) 
Fred Rydberg (KD) 
Vakant (FP) 
Maria Andersson (SD) 

2. Fullmäktige noterar att representmlt får (FP) utses i smnbmld med ett 
konllllande fullmäktigesammanträde. 

Beslutsexpediering 
Kommundirektör 
Löne- Karin Peterson 
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KF § 110 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

KS 2012/10 

Beviljande av entledigande från uppdraget som ersättare i sty
relsen för Håbo Marknads AB samt fyllnadsval efter Kjell 
Wassholm (KO) 

Sammanfattning 
Kjell Wassholm (KD) begär i skrivelse att bli entledigad från uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Håbo Marknad AB. 

Valberedningens nominering: Frank Nilsson (KD). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kjell Wassholm (KD) 

- Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Kjell Wassholm (KD) entledigande från 
uppdraget som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB. 

2. Fullmäktige beslutar att för resterande del av mandatperioden, utse 
Frank: Nilsson (KD) till ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB, ef
ter Kjell Wassholm (KD). 

Beslutsexpediering 
Vald 
Matrikel 
Löne- K Petersson 
Kjell Wassholm (KD) 

" 

( __ ~.S.T.E:-. REO-~f I vJR I 
)!\~__ \ JU UO 

'-.,~'""; 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.2859 



fTll W HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-09-24 

Kommunfullmäktige 

KF § 111 KS 2012/10 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige -
samt begäran om att ersättande ledamot utses efter Maria 
Ekenhjälm (SD) 

Sammanfattning 
Maria Ekenhjälm (SD) begär i skrivelse att bli entledigad från uppdraget 
som ledamot i konununfullmåktige. 

Beslutsunderlag 
- Skrivelse från Maria Ekenhjälm (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar bevilja Maria Ekenhjälm (SD) entledigande från 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till k0l111nnnkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att ny ledamot och ersättare utses, efter 
Maria Ekenhjälm (SD). 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Maria Ekenhjälm (SD) 
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