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Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Lisbeth Bolin (C) och Eva Hellberg (S) 

2012-12-19, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 133-145 

Lisbeth Bolin CC) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

Fullmäktiges beslut 2012/§ 136 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag (protokollsutdrag) 

Kommunfullmäkti ge 

2012-12-17 

2012-12-18 
Datum för anslags 
nedtagande, efter den: 

Närarkiv, konullunkansliet, Håbo kommun 

2013-01-10 

Fullmäktiges 2012/§§ 133-135, §§ 137-145 (protokoll) ärjnsterade. Justeringen 
har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2012-12-17 

2012-12-20 
Datum för anslags 
nedtagande, efter den: 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 

2013-01-13 



HÅBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista 

T::'[:!' 
Omröstning [:. Omröstning § 

Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande er~~~ Ja I Nei Avstå Ja Nej Avstå 
Agneta HäggJund (8) N I 
Pyry Niemi (S) N 

I 
Eva Staake (S) N 
Lars~Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 

I 

Sixten Nylin (8) N 
Chris Bremark (S) F Gunilla Gustavsson (8) 
Fredrik Anderstedt (8) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 

I 
Marcus Carson (S) F ! Svel1~Olof Dväring (S) 
Anna-Eva Hömström (S) 

I 
N 

I Werner Schubert (S) N I 
Inger Wallin (S) N , 

I 

Kurt Hedman (S) N I 
I 

Hillevi Anderstedt (S) N I 

Owe Fröjd (Båp) F l Sven Svanström (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 

I 

F l Farid Chibout (Båp) 
Birgitta Green (Båp) F 

I 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 

I 
I 

Leif Lindqvist (V) N I 
Nina Lagh CM) N 

I 
Carina Lund (1\1) N 
Lennart Carlsson (M) N 

I 
Anna Wiberg CM) N I 

UlfWinberg (M) F I Bo Jolmson (M) 

I Cecilia Liden (M) N 

I Karl-Henrik Nat1l1ing (M) N 

I Nils-Åke Mårheden CM) N I 
Katarina Nigs (M) N I 
Karl-Axel Boström (M) N I 

I Björn Hedö (M) F Bjöm Fredriksson (M) I Bengt Skiöld (FP) N I 
Håkan Welin (FP) N i 
Anders N ilfjord (FP) F Gunilla Alm (FP) 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N I Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin CC) N 
Fred Rydberg (KD) N 
(SD) vakant 
Total antal ledamöter och tjanstgörande 39 ._-

Ej tjänstgörande ersättare Närvaro Ej tjänstgörande ersättare Närvaro --
Ersättare Socialdemokraterna 

IF 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Per Olof Thorsbeck (S) Bo Johnson (M), tjänstgör 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör Bjöm Fredriksson (M), tjänstgör 
Sven OlofDväring (S), tjänstgör Christer Liden (M) N 
Hariette Nordström (S) iN Ralph Abrahamsson (M) N 
Anders Ekman (S) !F Joachim Westeriund CM) N 
Nazmiye Halvasi (S) F Liselotte Elg CM) F 
Jan Barrefors (S) N 
Johan Tolinsson (S) N Ersättare Kristdemokraterna 

Frank Nilsson (KD) N 
Ersättare Bålstapaitiet Kjell Wassholm (KD) F 
Sven Svanström (Båp), tjänstgör Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Farid Chibout (Båp), ijfutstgör Gunilla Alm (FP), tjänstgör 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Marie Nordbe{g (MP) N Ersättare Centerpartiet 
Stefan Wallin (MP) F Bert StellJund CC) F 

Mari Lindras-Sjöblom (C) F 
Ersättare Vänsterpartiet I 
Laila Sverndal (V) J IF Ersättare Sverigedemokraterna 

I Jonas Sällsträm !F Vakant 
--

Totalt antaynärvarande ic~e,_~~nstgörande ersättare: 9 N - Beslutande/närvarande F - Frånvarande 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 13 3 Allmänhetens frågestund 

§ 134 GodkäJmande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 135 Redovisning av berett medborgarfdrslag om ordnande av ett mitmesmäJ°ke/staty 
över Lennart Lundqvist, Övergran 

§ 136 Intembudget 2013, plan 2014-2015 

§ 137 Förslag till avgifter vid förhyming samt priser vid försäljning av hjälpmedel för 
daglig livsföring 

§ 138 Redovisning av beredd motion om ordnandet aven petlliatlent lokal för konst
och andra utställningar. Motionär: Thomas Lindström (S) 

§ 139 Redovisning av beredd motion om att nämndernas satnmanträden ska hållas 
utanför normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik Natming (M) och Carina 
Lund (M) 

§ 140 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

§ 141 Fyllnadsval aven ersättare till kommunstyrelsen 

§ 142 Beviljande av entledigande samt fyllnadsval av ledamot i bildningsnäJlmden, 
efter Christian Ghaemi (MP) 

§ 143 Beslut om entledigatlde satnt fyllnadsval aven ersättare i valnämnden, efter 
Linnea Pernanen (KD) 

§ 144 Fyllnadsval till styrelsen fdr Håbo Marknads AB 

§ 145 Avslutning - dagens satnmanträde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



~. ~ HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 133 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-11-12 

KS 2010/113 

Vid dagens saJllinanträde redovisas tre frågor med anledning av att ett an
komstboende för asylsökande öppnades i Ekolsund under oktober månad 
2012 .. Verksamheten bedrivs av Migrationsverket och lägenhetema förhyrs 
av verket aven privat hyresvärd. Frågoma föreligger i skriftlig form. 

Svar kommer att redovisas i samband med frågestunden vid fullmäktiges 
saJ1Ullanträde 2013-02-25, förutsatt att frågorna bedöms röra kOlllil1Ullens 
verksamhet. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3619 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 134 KS 2011/178 

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

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att ärendelistan kompletteras med ett valärende 
gällande styrelsen för Håbo Marknads AB. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista - dagens smmnanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktig beslutar dels att kungörelsen skett i behörig ordning och dels 
att godkäl111a utsänd och justerad/kompletterad föredragningslista för 
dagens sanunanträde. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_3620 





HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 135 KS 2011/178 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 

Yrkande 
Göran Eriksson (C) och Agneta HäggIund (S), yrkar bifall till styrelsens för
slag till beslut. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens förslag 
till beslut föreligger. Efter propositionsförfarande finner ordförande att 
fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att en minnestavla uppförs 
till minne av Lennart Lundqvist, Övergran. 

2. Fullmäktige beslutar uppdra till kOlllillunstyrelsen att finansiera miJmes
tavlan och därmed ska medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställare 
Kommunstyrelsen 

JUSTERAR{ cy:: .. 11& 10b41 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3646 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 136 

Internbudget 2013, plan 2014-2015 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

KS 2012/40 

Enligt tidigare beslut skall styrelsers och nämnders mål och internbudget 
samt investeringsbudget för år 2013 rapporteras till kommunfullmäktige. 

Detta för att kommunfullmäktige ska ha vetskap om nämndernas mål och 
internbudget. Nämndernas mål har arbetats fram utifrån de kommun
övergripande målen och ligger till grund för uppföljning i samband med 
bokslut och delårsbokslut. 

Fullmäktige beslutade 2012-06-11 KF § 67 om nämndernas ramar för år 
2013 och plan för åren 2014-2015. 

Under hösten 2012 har de ekonomiska förutsättning för år 2013 förändrats, 
bl.a. beräknas volymökningar inom skolan och läraravtalet öka kostnaderna 
för skolnämnden. Skolnänmden föreslås få ett tillskott om 2,4 mkr. 

Vad gäller skatteintäkterna och ut j ämning kommer kommunen enligt den 
senaste prognosen daterat 2012-10-11 att få ökade intäkter om netto 1,5 
mkr, detta främst beroende på att minskningen av statsbidrag för effektivise
ringen av gymnasieskolan inte genomförs under år 2013 av regeringen. 

Kommunfullmäktige tillförde socialnämnden 20,5 mkr för Solängen i till
skott för beräknad start i februari 2013. 

Det nya äldreboende (Solängen) beräknas enligt socialförvaltningen startas 
upp successivt från början av mars 2013. I samband med senareläggning av 
startdatum samt en ny beräkning av förvaltningen budgeteras kostnaderna 
till 15,9 mkr. Kostnaderna för utökning av hemsjukvården som har direkt 
anknytning till det nya äldreboende beräknas uppgå till ca 1,0 mkr 

Medel om ca 3,6 mkr d.v.s skillnaden mellan tillskott och beräknad kostnad 
för det nya äldreboendet har rorvaltningen disponerat dels till andra verk
samheter inom socialnämnden om 2,3 mkr och dels avsatt som reserv om 
1,3 mkr. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning av detta att nämn
dens budgetram minskas med 1,1 mkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2D123622 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

KS 2012/40 

Vidare föreslås att nämndernas budgetar justeras med anledning av de orga
nisatoriska förändringar som är genomförda och kon11ller att genomföras år 
2013 bl.a; 

1. I och med att ansvaret för restaurangen Pomona överfördes till Mil
jö- och teknik gjordes inte justering för lokalkostnaderna om 411 tkr 
mellan socialnämnden och miljö och tekniknämnden. 

2. Ekonomerna från skolnämnden kommer organisatoriskt att tillhöra 
kommunstyrelsens ekonomiavdelning. En budget justering föreslås 
om l 376 tkr mellan kommunstyrelsen och skolnämnden 

3. Administration av överförmyndarverksamhet är, år 2012, organise
rad inom socialchefens kansli. En budget justering föreslås om 340 
tkr från socialnämnden till överfönnyndamämnden avseende admi
nistration av överförmyndarverksarnheten år 2013. 

Utifrån de ändrade ekonomiska förutsättningarna för år 2013 och organisa
toriska förändringar föreslås att budgeten för år 2013 revideras. I fullmäkti
ges budgetbeslut i juni uppgick kommunens resultat för år 2013 till 
10324 tkr eller 1,14 procent av skattenettot, vilket föreslås bli oförändrad. 
Budget justeringar som föreslås nedan sker mellan nämnderna och påverkar 
inte budgeterat resultat för år 2013. 

Borgensåtagande för kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping 
-Håbo 

Förbundet har idag lån hos Enköpings kommun om ca 8,1 mkr vilket upp
kom i samband med bildandet av förbundet då fordon, maskiner och inven
tarier övergick i förbundets ägo. 

Direktionen för Förbundet har beslutat att dess lån skall upphandlas hos ex
tern aktör, innebärande att Håbo och Enköpings kommuner ingår ett borgen
såtagande jämte därpå löpande ränta och kostnader på samma belopp. 

Borgensavgift från räddningstjänsten Enköping - Håbo kommer att tas ut i 
samråd med Enköpings kommun baserad på respektive kommuns andel av 
kommunalförbundet. 

Nedan föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgensåtagande för 
kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping - Håbo om högst 7,0 mkr. 

EXPED1ERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012,3622 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 136 

Beslutsunderlag 
Internbudget 2013, plan 2014-2015 
Nämndsprotokoll 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

KS 2012/40 

Begäran om borgen, kommunalförbundet räddningstjänsten Enköping
Håbo 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 158 
Tjänsteskrivelse 2012-10-31 
Tillkommande tjänsteskrivelse från ekonomichefen, daterad 2012-11-20 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 198. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut, redovisat i tjänsteskri
velse 2012-11-20. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Karl-Hemik Nanning (M), Agneta HäggIund (S), Fred Rydberg (KD), Pyry 
Niemi (S) och Christian Ghaemi (MP) yrkar bifall till styrelsens förslag till 
beslut. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att endast styrelsens förslag till beslut föreligger 
och ställer detta under proposition och fimler därefter att fullmäktige beslu
tar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att budgeten för skatteintäkterna och utjämning 
(skattenettot) ökas med totalt 1,5 mkr. 

2. Fullmäktige beslutar att socialnänmdens budgetram minskas med netto 
l, l mkr. Detta med anledning senareläggning av start för det nya äldre
boende. 

3. Fullmäktige beslutar att socialnänmden budgetram minskas med 411 tkr 
och miljö- och tekniknämndens budgetram ökas med 411 tkr. Detta 
med anledning av att lokalkostnaderna inte överfördes vid verksam
hetsövergång av restaurangen Pomona till miljö- och tekniknänmden år 
2012. 

4. Fullmäktige beslutar att skolnänmdens budgetram utökas med 2,4 mkr 
beroende bl.a. på volymökningar och det nya läraravtalet. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3622 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

KS 2012/40 

5. Fullmäktige beslutar att en budget justering sker om l 376 tkr mellan 
skolnämnden och konununstyrelsen med anledning av att skolekono
merna organisatoriskt kommer att tillhöra konununstyrelsens ekonomi
avdelning. 

6. Fulhnäktige beslutar att budgeten för administration av överförrnyndar
verksamhet om 340 tkr överförs från socialnämnden till överförrnyn
darnämnd. 

7. Fulhnäktige beslutar att 200 tkr avsätis till kommunstyrelsens förfogan
de. 

8. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun ingår borgen såsom för egen 
skuld, för kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos lå
neförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7 000 000 kro
nor, jän1te därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belop
pet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

9. Kommunstyrelsen får uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges be
slut. 

10. Kormnunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska betala en 
borgensavgift till medlemskommunerna på den utnyttjade delen av be
viljade borgensåtaganden från och med 2013. Avgiften uppgår till 
0,2 %. 

Il. Beslutet gäller under förutsättning att Enköpings kommun fattar ett li
kalydande beslut. 

12. Fullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Berörda nä11111der 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20123622 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 137 KS ?012/89 

Beslut om avgifter vid förhyrning samt priser vid försäljning av 
hjälpmedel för daglig livsföring 

Socialnämnden har beslutat om nya riktlinjer för hjälpmedel för daglig livs
föring. Riktlinj erna ilUlehåller även förslag till avgifter dels för lån dels för 
försäljning av hjälpmedel. Dessa avgifter ska fastställas av kommunfull
mäktlige. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-10-02, § 101 
Utdrag ur "Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring, 
2012-05-21, (sid. 14) 
Utdrag av föregående riktlinjer för hjälpmedel för daglig livsföring, 
(sid. 37) 
Remissvar fr·ån pensionärs- och handikappföreningama, 2012-09-12 
Tjänstesktivelse 2012-11-06 
Skrivelse från HSO Håbo, 2012-11-05 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 159 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 199. 

Styrelsen tillstyrker nänmdens förslag till avgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att fastställa avgifter vid försäljning och lån av 
hjälpmedel för daglig livsföring. Avgifterna återfim1s i av socialnämn
den 2012-10-02, § 101, beslutade "Riktlinjer avseende hjälpmedel för 
daglig livsföring, 2012-05-21". 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2012,3623 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 138 KS 2010/12 

Redovisning av beredd motion om ordnandet aven permanent 
lokal för konst· och andra utställningar. Motionär: Thomas Lind· 
ström (S) 

Fullmäktige överlänmade 20 I 0-03-0 l, följande motion till bildningsnämn
den, för att nämnden i sanll·åd med miljö- och tekniknämnden och lämpliga 
delar av föreningslivet ska utreda och lägga fram förslag om en fast ntställ
ningslokal i Bålsta tätOli. 

Motionen: "Håbo kOlllillun är en fin plats att leva på. Många [ma tillgångar 
höjer livskvaliten. Men Håbo är också en ung konll11un. På kOliare tid än en 
livstid har kOlllillunen utvecklats från en anonym småOli till en medelstor 
kOlllillun. Inflyttningshastigheten har varit hög, kanske exempellös? Få av 
kOlllillunens vuxna invånare kan skryta med att vara tredje generationens 
Håbobor. 

Detta förhållande länmar många av oss boende i kOnll11Unen i ett slags histo
rielöshet. Vi står inte, på det hälsosannna och trygga viset, med båda benen 
fast förankrade i den Uppländska myllan. Därför behöver vi, precis som 
andra samhällen med självaktning, en lokal där vi kan uppleva vår hem
bygdshistoria så att vi kan stärkas i vår känsla för varandra och för hembyg
den. 

Ett ammt resultat av vår kOnll11UnS "ungdom" är bristen på fasta och funge
rande kulturanangemang. Abergs Museum är en fantastisk tillgång, men i 
övrigt saknar vi både stadsteater, operahus och konsthall. Vad vi där emot 
har är ett antal håli kämpande kulturföreningar som måhända inte alltid får 
det stöd de borde få. 

Under senare tid har ett omfattande frivilligarbete mYlmat ut en fotoutställ
ning behandlande Håbo:s moderna historia. Det handlar om ett arbete av så
dan kvalite och betydelse att det rimligen borde kmma utgöra grunden för en 
fast utställning om vår historia. Det intresse som kommunens invånare visat 
utställningen talar sitt eget språk. Hembygdsföreningen har samlingar som 
kompletterar fotografier och text. Lokal för ett sådant an:illlgemang saknas. 

l vår kon11l1un films konstnärer på såväl professionell som semiprofessionell 
som illnatörnivå. Alla dessa presterar årligen, utifrån var och ens förutsätt
ningill·, Spällililllde konst. Fast lokal saknas för konst- och andra typer av ut
ställningar. 

Båda dessa behov, kan och bör, tillfredsställas i sannna lokaliteter som en 
kombination av hembygdsmuseum och konsthall. 

/ 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3624 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

"<F § 138 KS201r'12 

J ag hemställer: 

att kommunfullmäktige uppdrar åt milj ö och tekoiknämnden att, i samarbete 
med kommunens bildningsnämnd och i smmåd med kommunens kulturfö
reningar, utreda och lägga fmn förslag till en fast utställningslokal i Bålsta 
tätmi enligt vad ovan sagt." 

Av bildningsnäImldens yttrmde frmngår att nänmden bland ammt dels före
slår att en fast utställningslokal ordnas i Borgen samt dels att nänmden anvi
sar resurser till utredning och arkitektritning över hur Bildningscenttum kml 
omstruktureras till ett Möjlighetemas hus. 

Av näImldens protokoll framgår inte om smmåd skett med miljö- och tek
niknäIlmden och lämpliga delar av föreningsliv, i enlighet med fulhlläktiges 
uppdrag. 

Kommunkansliets kommentar: 

Frågan om en fast lokal för utställningar, infonnation med mera har aktuali
serat i olika sammanhang. En sådmllokal kaJlmycket väl förläggas till cen
trala Bålsta. 

Efter det att bildningsnänmden yttrat sig över motionen, hm' frågan om ut
ställningslokal konllnit att ilmefattas i pågående uppdrag om att definiera ett 
"Möjlighetemas Hus". Arbetet med det senare bedrivs för närvarande inom 
bildningsförvaltningen. 

Det bedöms läInpligt att även motionens förslag behandlas i sa!llband med 
beredningen av "Möjligheternas Hus". 

Beslutsunderlag 
Motion från Thomas Lindström (S). 
Tjfulsteskrivelse 201002-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2010-03-01. 
Bildningsnämndens yttrande över motionen, 2010-12-08, § 87 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 161 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 200. 

Styrelsen tillstyrker att motionen bereds i samband med konunande utred
ning av ett "Möjligheternas Hus" eller alternativ till detta. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING JUS/RE
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 138 "82010/12 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att motionens andemening övervägs i samband 
med inledd utredning av ett "Möjligheternas Hus" alternativt behandlas 
i samband med eventuellt övervägande att ordna en utställningslokal i 
anslutning till biblioteket, BCJF. Motionen ska därmed anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
Motionären 
Bildningsnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3624 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 KS 2011/196 

Redovisning av beredd motion om att nämndernas sammanträ
den ska hållas utanför normal arbetstid, motionärer: Karl-Henrik 
Nanning (M) och Carina lund (M) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att, "sammanträden endast undantagsvis, då med hela 
nämndens godkätmande, skall förläggas på atman tid än efter normal arbets
tid". Genom demla åtgärd bedöms rekrytering av deltagare i politiken under
lättas då ett politiskt engagemang inte behöver ingripa i yrkeslivet för flerta
let. " 

Fullmäktige överlänmade 2011-12-19 motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

K0lll111unkansliets yttrande: 

Nänmderna bestämmer tider och plats för sina Salll111atlträden i enlighet med 
följande reglering i k0lll111unallagen (KL): 

"Nfullildel11a bestämmer tid och plats för sina sanmlatlträden. Sat11l11anträ
den skall hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledatnöter begär 
det eller ordföranden anser att det behövs", (6 kap 18 §). 

Motsvaratlde bestämmelse films även i nänmdernas reglementen, beslutade 
av kommunfullmäktige. 

Nämndel11as beslut avgörs genom enkel majoritet i enlighet med följande 
reglering i konll11unallagen (KL): 

"Ett nämnds ärende avgörs, om inte atmat fu· föreskrivet, genom enkel majo
ritet" (6 kap 28 §). 

Arvodesbestänllllelsel11a är utfol111ade så att full kompensation ska utgå för 
förlorad arbetsinkomst i Satllband med deltagande i politiska uppdrag. 

Förvaltningen tolkar det ovatlstående så att det inte finns någon möjlighet 
för konllllunfullmäktige, att genom ett beslut, gällande för samtliga nämn
der, ingripa i nänmdernas "självständighet" i fråga om nämndernas be
slntatlde om sal11l11anträdestider. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-11-17 
KOlllillunfullmäktiges beslut 2011-11-19, § 151 
Tjänsteskrivelse 2012-07-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-11-13, § 162 

;Konllllunstyrelsens förslag till beslut 2012-11-26, § 201. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 139 KS 2011/10' 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens/arbetsutskottets förslag till beslut, i11l1e
bärande att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med hänvisning dels till bestämmelserna i kommu
nallagens 6 kapitel, 18 § och 28 §, att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
Motionärerna 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3625 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 140 K8 c~11/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. Redovis
ning till fullmäktige skedde senast 2012-06-11, § 75. 

Följande motioner och medborgarfdrslag är nnder beredning: 

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

till ksau: 
Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) KOlllinun-
(2010/48) 2010-06-14 styrelsen 2013-01-22 

Om nänmders och styrelsers 
ärendeinnehåll, motionärer: 
Tomas Alm (FP) och Anders Nil- Kommun-
fjord (FP) (2011/180) 2011-11-07 styrelsen 2013-01-22 

Om snabbrappoli från 
sanunffilträden, ärende uppdelade 
protokoll samt presentation av 
protokoll i ett format som klarar 
kOlllinunens hemsidas talsyntes, 
fcir att göra tillgängligt även fdr 
synsvaga, motionär: Tomas Konunun-
Alm (FP) (2011/200) 2011-12-19 styrelsen 2013-01-22 

Om inrättande av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Tomas Alm (FP), Fred 
Rydberg (KD) och Karl Henrik Konunun-
Nmming (M) (2011/204) 2011-12-19 styrelsen 2013-01-22 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBE5TYRKNING Nr 2012.3626 



HÄBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 140 

Om uppföljning och 
effektivisering av kOlllinun
fullmäktiges sarllinanträden, 
motionär: Nihad Hodzic (C) 

Datum 

2012-12-17 

KS 2011/42 

Demokrati
beredningen 
kommun 

(2012/9) 2012-02-27 styrelsen 2013-01-02 

Om fler ungdomar i jobb, 
motionär: Tomas Alm (FP) 
(2012/24) 2012-02-27 

Om inrättande av E-tjänst 
för enklare bygglovshand-
läggning, motionärer: Tomas 
Alm (FP) och Berith 
Skiöld (FP) (2012/25) 2012-02-27 

Om system med politiska 
lärlingar, 
motionär Tomas Alm (FP) 
(2012/38) 2012-03-26 

Om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till fåräldralediga, 
motionär: Anders Nilfjord (FP) 
(2012/43) 2012-04-23 

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

Om konkulTensutsättning 
av hemsjukvården, 
motionär: ear'ina Lund (M) 
(2012/65) 

KOlllillUn-
styrelsen 2013 -02-19 

Miljö- och 
telmik-
nämnden 2013-.02-19 

Demokrati-
beredningen 2013-02-19 

Skol-
nämnden 2013-02-19 

Bildnings-
nämnden 2013-02-19 

Social
nämnden 

2013-02-19 

Om inrättarlde av demens
team, motionärer: Håkan 
Welin (FP) m.fl. (2012/63) 

Social-
2012-06-11 nämnden 2013-03-19 

Om att förebygga att barn inte 
vräks, motionär; Tomas Alm (FP) 
m.fl. (2012/64) 

Social-
2012-06-11 nämnden 

0&;11 amföra "Kämpemodell-
en"g/undskolan, motionär: Skol-
JX:arI-Henrik Nmming (M) m.fl, 2012-06-03 nämnden 

------~!~------------~~~.-------

2013-03-19 

2013-03-19 

?Z~lå I~ttl 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRJ\GSBESTYRKNING Nr 2012.3626 



HÄBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 140 KS 2011142 

Medborgarförslag: Fullmäktige: 
behandlad 

Remitterad till: 

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

Om byggpolicy för passivlms
standard vid nyproduktion 
(2011/139) 

Om att ändra i socialnämndens 
delegationsordning så att politiken 
i sista hand ska ta sitt ansvar när 
medborgarna behöver hjälp av 
samhället (20111175) 

Om ordnandet av stora inhägn
ade rast-och lekgårdar för hundar 
(2011/199) 

Om att stimulera energieffek 
tivisering av småhus, (2012/57) 

Om insamlig av IT -utrustning 
till förmån för tredje världen, 
(2012/67) 

Om utegym vid Viby motions
spår, Bålsta tätort (2012/91) 

Kommun-
2009-09-28 styrelsen 

Miljö- och 
2011-09-26 tekniknänmden 

Konmmn-
2011-11-07 styrelsen 

Miljö- och 
2011-12-19 tekniknämnden 

Kommun-
2012-06-11 styrelsen 

2012-06-11 
Kommun
styrelsen 

Milj ö- och tekn. 

2013-02-19 

2013-03-19 

2013-02-19 

2013-02-19 

2013-02-19 

2013-2-19 

2012-11-12 Bildningsn. 2012-05-07 

~XPED"RAD SIGNATUR UTDRAGS8ESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF ; 140 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2012-09-25 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2012-12-17 

KS2011/42 

Arbetsutskottets sammanställning 2012-11-26, § 163 
Kommunstyrelsens sammanställning 2012-11-26, § 203. 

Styrelsen tillstyrker redovisningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsexpediering 
Berörda nänmder 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012_3626 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 141 KS 2012/10 

Fyllnadsval aven ersättare till kommunstyrelsen 

I kommunstyrelsen är för närvarande en plats som ersättare vakant. 

Valberedningens muntliga nominering: Anders Persson. (FP). 

Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering 2012-12-17 

- Tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att utse Anders Persson (FP) till ersättare i kom
munstyrelsen, för resterande del av ilmevarande mandatperiod, efter Hå
kan Welin (FP). 

Beslutsexpediering 
Vald 
Matrikel/webbplats 
Löne- Karin Petersson 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING Nr 2012.3628 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 142 KS 2012/10 

Beviljande av entledigande samt fyllnadsval av ledamot i bild
ningsnämnden, efter Christian Ghaemi (MP) 

Fullmäktige utsåg 2012-11-12, Ghaemi (MP) tillledatllot i bildningsnämn
den. I skrivelse avsäger sig Ghaemi (MP) uppdmget från och med 2012-12-
17. 

Valberedningens muntliga nominering: Ulrika Wallin (MP). 

Beslutsunderlag 
Valberedningens muntliga nominering, 2021-12-17 
Skrivelse från ChTistian Ghaemi (MP) 
Tjänsteskrivelse 2012-12-05. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Clrristan Ghaemi (MP) begäTt entledigande från 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden, från och med 
2012-12-17. 

2. Fullmäktige beslutar att utse Ulrika Wallin (MP) till ledamot i bild
ningsnämnden, från och med 2012-12-18 samt för resterande del av in
nevarande mandatperiod, efter ChTistian Ghaemi (MP). 

Beslutsexpediering 
Vald 
Matrikel/Webbplats 
Löne- Karin Petersson 

I EXPEDIERAD 

I 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-11-12 

Kommunfullmäktige 

KF § 142 KS 2012/10 

Beslut om entledigande samt fyllnadsval aven ersättare i val
nämnden, efter Linnea Pernanen (KD) 

Sammanfattning 
I skivelse 2012-11-29, avsäger sig Pemanen uppdraget som ersättare i val
nämnden på grund av hon inte längre är bosatt inom Håbo kommun. 

Valberedningens muntliga nominering: Blanca Vasques Ruiz (KD). 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Limlea Pemanen (KD). 
Valberedningens muntliga nominering, 2012-12-17. 
Tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar att Pemanen inte längre är bosatt inom Håbo kom
mun och entledigar därmed Linnea Pernanen (KD) från uppdraget som 
ersättare i valnämnden. 

2. Fullmäktige utser Blanca Vasques Ruiz (KD) till ersättare i valnämn
den, för resterande del av ilmevarande mandatperiod, efter Limlea Per
nanen(KD). 

Beslutsexpediering 
Vald 
Matrikel/webbplats 
Löne-/Karin Petersson 
Lilmea Pernanen (KD) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3652 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

/ 

KF § 144 KS 2012/10 

Fyllnadsval till styrelsen för Håbo Marknads AB 

Sammanfattning 
En vakans som ledamot i styrelsen för Håbo Marknads AB, föreligger. 

Valberedningens muntliga nominering: Göran Eriksson (C), ledamot och 
Bengt Skiöld (FP) ersättare. 

Beslutsunderlag 
- Valberedningens muntliga nominering 2012-12-17. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige utser Göran Eriksson (C), nu ersättare i styrelsen, till ordi
narie ledamot i styrelsen för Håbo Marknads AB, för resterande del av 
itmevarande mandatperiod. 

2. Fullmäktige utser Bengt Skiöld (FP) till ersättare i styrelsen för Håbo 
Marknads AB, för resterande del av itmevarande mandatperiod. 

Bes lutsexped ieri ng 
Håbo Marknads AB 
Valda 
Matrikel/Webbplats 
Löne- Karin Petersson 

~I/g 16tl1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3677 



HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2012-12-17 

Kommunfullmäktige 

KF § 145 

Avslutning - dagens sammanträde 

Ordföranden tackar för det goda samarbetet under det gångna året samt 
önskar fullmäktiges ledamöter och ersättare en God Jul och Ett Gott Nytt 
Är. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2012.3712 


	Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2012-12-17
	Anslag/bevis
	Närvarolista
	Innehållsförteckning
	§ 133 Allmänhetens frågestund 
	§ 134 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagordningen 
	§ 135 Redovisning av berett medborgarförslag om ordnande av ett minnesmärke 
	§ 136 Internbudget 2013, plan 2014-2015
	§ 137 Beslut om avgifter och priser 
	§ 138 Redovisning av beredd motion; permanent lokal för konst- och andra utställningar 
	§ 139 Redovsining av beredd motion; nämndernas sammanträdestider
	§ 140 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag
	§ 141 Fyllnadsval av en ersättare till kommunstyrelsen 
	§ 142 Bevilajnde av entledigande samt fyllnadsval av ledamot i bildningsnämnden 
	§ 143 Beslut om entledigande samt fyllnadsval av en ersättare i valnämnden 
	Fyllnadsval till styrelsen för Håbo Marknads AB
	§ 145 Avslutning - dagens sammanträde



