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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

.. 

Tjänstgörings-I närvarolista 
Ordinarie lerl '''!löter Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta Hagglund (S'; N 
Pyry Niemi (S) F Gunilla Gustafsson (S) 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F Sven-OlofDvaring (S) 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Werncr Schubert (S) N 
Inger WaJlin (S) N 
Kurt H~dl11an (S) N 
HilIevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Blip) N 
Birgitta Green (Bdp) F Sven Svanslröm (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bcrgcllgrcn (Mp) P Marie Nordberg (MP) 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M) N 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg CM) N 
Cecilia Liden (M) F Bo Johnson (M) 
Karl-Henrik Nanning (M) N 
NilS-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) N 
Karl-Axel Boström (M) N 
Björn Hedö (M) N 
Bengt Skiöld (PP) N 
Häkan Welin (PP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic CC) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) F Frank Nilsson (KD 

(SD) -
Total antal ledamöter och tjänstgörande: 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbcck (S), ej närvarande 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven Olof Dvllring (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S), ej närvarande 
Anders Ekman (S), närvarande 
Nazmiye Halvasi (S), ej närvarande 
Jan Barrefors (S), närvarande 
Johan Tolinsson (S), närvarande 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), u!lllsgör 
Farid Chibout (Bäp), ej närvarande 

Ersättare MJJjöpartlet de Gröna 
Marie Nordberg (MP), tjänstgör 
Stefan Wallin (MP); ej närvarande 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V), ej närvarande 
Jonas Sällström (V), ej närvarande 

Närvaro 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

Omröstning § Omröstning § Omröstning § 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Sarnllngpartiet 
Bo Johnson (M),1jänstgör 
Björn Fredriksson (M), närvarande 
Christer Liden (M), ej närvarande 
Ralph Abrahamsson (M), ej närvarande 
JoacJli111 Westeriund (M), ~i närvarande 
Liselotte Elg (M), ej narvarnade 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nilfjord (FP), närvarande 
Helene Skiöld Åsander (FP), ej närvarande 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C), ej narvarande 
Mari Lindros-Sjöblom (C), ej närvarande 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KD),tjänstgör 
Kjell Wassholm (KD), ej närvarande 

Ersättare Sverigedem·okraterna 

Närvaro 
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Kommunfullmäktige 

Inneg", -illsförteckning 

§ 1 Allmänhetens frågestwld 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

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

§ 3 Medborgarförslag om att inrätta ett natul1'eservat vid HummeldaVÖsterkvam, 
8kokloster 

§ 4 Redovisning av berett medborgarförslag om att socialnämnden ska ta sitt ansvar 
för förvaltningens delegationsbeslut i sociala ärenden 

§ 5 Förslag till ändrade taxor för fotvård, hemsjukvård samt egenavgift för 
färdtjänst 

§ 6 Förslag om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamhetema, förslag om 
ändrad kommunstyrelseförvaltning samt justering dels av nämndsreglementen 
och dels av nämndsbudgetar 

§ 7 Redovisning av beredd motion om införande av IIKänlpemodell" i grundskolan, 
motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M) 

§ 8 Redovisning av beredd motion om snabbrapport med mera från sanlmanträden, 
motionär: Tomas Alm (FP) 

§ 9 Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar ijobb", motionär Tomas 
Alm (FP) 

§ 10 Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers handlingar och dess 
ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm (FP) och Anders Nilfjord (FP) 

§ 11 Beslut om riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

§ 12 Interpellation från Göran Eriksson (C) till Agneta Häggiund (8) om pågående 
utbyggnad av reningsverk för kvävereningen 

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

§ 14 Bevilj ande av' entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
samt.begäran att en ersättare utses efter Helene Skiöld-Åsander (FP) 

§ 15 Medborgarförslag om att samtliga partier i Håbo kommun måste införa etiska 
regler 

§ 16 Medborgarförslag om att slå ihop nuvarande skol-och bildningsnänmd till en 
nämnd 

(TRE 
l1l~0U-1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

§ 17 Medborgarförslag om införandet av kostnad ,-fri ledsagning dels för pe' 'Oller 
som ingår i LSS personkrets 3 samt dels för personer äldre än 65 år med behov 
av ledsagning 

§ 18 Motion med förslag om att Västerängsskolan ersätts med en nyuppförd 
skolbyggnad, motionärer: Carina Lund (M), Karl-Henrik Nanning (M) och 
Karl-Axel Boström (M) 



HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 1 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2010/113 

Fråga ställs till skolnänmdens ordförande om hur förvaltningen har och 
kommer att hantera att elever har möjlighet att använda hörselskydd vid eget 
arbete under skoltid. Möjligheten att använda hörselskydd ges bland mmat 
vid Futummskolml. 

Noteras att skolnänmdens ordförande inte är närvarmlde vid dagens sam
manträde. 

Under fulhnäktiges fi"ågestund i anslutning till smnmmlträdet 2012-12-17, 
redovisades tre frågställningm" om infOlmation till närboende med mera med 
anledning av att ett ankomstboende för asylsökande öppnades i Ekolsund 
under oktober månad 2012. Verksmnheten bedrivs av Migrationsverket och 
lägenhetema förhyrs av privat hyresvärd. 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar att samtal förts med Migrations
verket där kommunens representanter framför synpunkter på att verket inte 
infOlmerat kommunen om etablermldet av boendet. Kommunens bild är att 
verket förstod detta och att mml ska göra vad man kan för att något liknande 
inte skulle upprepas. 

Kommunen konuner inte att verka för att kringboende får möjlighet att re
dovisa synpunkter på en eventuell rorlängning av verksamheten, efter mars 
månads utgång, år 2013.Detta är inte kommunens ansvar och verket är fri att 
sla-iva avtal med vem man önskar när det gäller den verksmnhet som bedrivs 
av dem. 

Om någon av de närboende är missnöjda med verksamheten i Ekolsund så 
är det viktigt att ha en dialog kring orsakerna till missnöjet. Självklart är 
Håbo kommuns socialförvaltning öppen för en sådan dialog. 

De tre medborgarförslagen om etik, sammanslagning av nänmder samt led
sagning, redovisas av förslagsställarna. 

Beslutsunderlag 
Frågor, 2012-12-17 

- Kommentarer till frågoma, 2013-03-25. 

Då inga fler frågor förelåg, avslutade ordföranden frågestunden. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING' Nr 2013.887 
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Kr: J 2 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

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

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att dagens ärendelista kompletteras enligt foljande: 

Tre medborgruforslag om dels inforandet av etiska regler inom politiken 
dels sammanslagning av nämnder samt dels avgiftsfri ledsagning srunt en 
motion gällande Västerängsslcolans lokaler, 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutru' att godkänna utsänd dagordning som kompletteras i 
enlighet med ordförandens foreslag. 

2. Fullmäktige beslutar att kungörelse av dagens sammanträde har skett i 
behörig ordning. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 3 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2013/2 

Medborgarförslag om att inrätta ett naturreservat vid Hummel
dailÖsterkvarn, Skokloster 

Sammanfattning 
Föreligger ett medborgarförslag om inrättande av ett natUl1'eservat vid 
HummeldallÖsterkvam, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2013-01-01 

- Tjänsteskrivelse 2013-03-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutaT att överlämna förslaget till miljö- och tekniknämn
den, att i samråd med kOlmnunstyrelsens förvaltning, bereda ärendet. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmilmällmden (kopia av beslut samt skrivelse 2013-01-0 l) 
Kommul1kansliets utvecklingschef - ror kännedom (kopia av beslut samt 
skrivelse 2013-01-01) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~13--0t.r~L1 I ~ 
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HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN . 2013-03-25 

Kommunfullmäktige 

KF§4. KS 2011/175 

Redovisning av berett medborgarförslag om att socialnämnden 
ska ta sitt ansvar för förvaltningens delegationsbeslut i sociala 
ärenden 

Fullmäktige överlämnade 2011-11-07, § 126, följande .förslag till kommun
styrelsen, för beredning: Förslaget redovisas i sin helhet: "r strävan av att 
stärka medborgarens rätt i samhället vill författaren till förslaget att politiken 
tar sitt ansvar och offentliggör sin position, när medborgarna är i uppenbar 
fara rör liv och hälsa. 

Förslag 
. . 

Ändra i socialnä.mJldens delegationsordning så att politiken i sista hand ska 
ta sitt ansvar när medborgarna behöver hjälp av samhället. Socialtjänsten 
följer sina regler, som i vissa fall kan leda till att medborgarens liv och hälsa 
är i fara. 

I samband med fullmäktiges sammanträde, kompletterar förslagsställaren 
sitt förslag, enligt följande, i sin helhet: "Två händelser på kort tid att an
märka på i Håbos socialtjänst, där politiken varit totalt frånvarande. 

Äldre sjuk kvinna 79 år utan barn och nära anhöriga är i behov av god man 
som kommunen bara !ivvisar och hänvisar till socialtjänstlagen, med bara ett 
telefonsamtal som undersökning. 

Vräkning av hel familj som kommit på ekonomiskt obestånd p.g.a. sjukdom. 

Något fel i rutinerna måste det finnas på soCialkontoret i Bålsta när gamla 
sjuka människor utan barn som är i behov av hjälp, inte får det och där mo
tiveringen alltid är att de följer bara socialtjänstlagen och är inte tillåten att 
ingripa. Därför min motion att politiken måste ställa upp och antingen för
svara socialförvaltningens handlande eller se till att reglerna/rutinerna änd~ 
ras så att de passar alla människor i behov av hjälp." 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-10-19. 
Komplettering av medborgarförlag, 2011-11-04 
Tjänsteskrivelse 2012-11-08 
Arbetsutskottets rorslag till beslut 201):-01-22, § 8 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-04, § 10. 

Kommunkansliets och socialförvaltningens yttrande över medborgarförsla~ 
get: 

Socialnämndens verksamhet bedrivs in6m ramen för gällande rättighetslag
stiftning, precis som fötslagsställarenkonstaterar. Nämndens beslutanderätt 

EXPEDIERAD SIGNATUR. . UTDRAGSBESTYRKNING . . . Nr 2013.889 
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KF§4 

Datum 

2013~03':25 

KS 2011/175 

om bidrag eller åtgärder för behovssökande är i viss utsträckning överläm
nad till tjänstem,än genom delegering från nämnden. Besluten återrapporte
ras till nämnden, som därigenom har insyn över att besluten fattas dels inom 
de ramar som nämnden fastställt och dels i enlighet med gällande lagstift
ning. Nämnden kan alltid återkalla en delegation från en politiker eller 1jäns
teman om nämnden bedömer att skäl ror detta föreligger. 

Beslut som fattas via delegation eller av nämnden, kan överprövas av dom
stol som kan ändra besluten till den sökandens fördel. Synpunkter och an
mälningar gällande nämndens verksamhet och beslut, kan göras till Social
styrelsen som är verksamhetens tillsy$gsmyndighet. Nämndens verksam
het och beslutsfattande är även föremål för granskning av fullmäktiges revi
sorer och media 

Förslagsställaren förslag om att "politiker måste ställa upp och försvara so
cialförvaltningens handlande", är normalt inte förenligt med gällande sekre
tessbestämmelser som rorhindrar politiker och tjänstemän att kommentera 
enskilda fall offentligt. 

Mot bakgrund av de nämnda möjligheterna för tillsyn och kontroll av soci~ 
alnämndens beslutsfattande och verksamhet, både via andra myndigheter 
och press med mera, bedömer både kommunstyrelsens förvaltning och soci
alnämndens fårval1ning, att det inte föreligger någon grund för att bifalla det 
redovisade förslaget. Förvaltningarna föreslår att medborgarförslaget avslås. 

, Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningarnas yttrande och föreslår att för
slaget avslås .. 

Kommunfullmälctiges behandlig av ärendet: 

Yrkande 
Socialnämndens ordförande yrkar bifall till styrelsens förslag till beslut och 
nämner att nämndens rutiner vid befarade vrälmingar är att skicka ett brev 
till samtliga som riskerar avhysning med ett erbjudande om en kontakt med 
socialtjänsten. ' 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till förval1ningarnas gemensamma 
yttrade, att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren ' 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNJNG 
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KF§ 5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/103 

Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård 
samt dels för egenavgift för färdtjänst 

Sammanfattning 
Av socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125, framgår bland annat följ ande 
förslag: 

.. Taxan för fotvård föreslås höjas med 40 kronor per behandling, från 320 
kronor till 360 kronor. Beräknad intäktsökning: 140 tkr. 

e Taxan för hemsjukvård föreslås höjas med 100 kronor per månad, från 
200 kronor till 300 kronor. Beräknad intiilctsökning: 60 tkr. 

e Lägsta egenavgiften för färdtjänst föreslås höjas med 10 kronor per resa, 
från 251aonor till 35 kronor. Beräknad intäktsökning: 20 tla. 

Total beräknad ökning av intälder: 220 tkr 

Nämndens beslutsunderlag 
Intembudget år 2013, nr 2012.2700. 
Mål, strategier och nyclcelindikatorer år 2013, nr 2012.2693. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700 

Nämndens beslut 

1. Sociahlämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidru:e. 

Taxa för fotvård höjs med 40 laonor per behandling till 360 la.·onor. 
Taxa för hemsjukvård höjs med 100 kronor per månad till 300 kronor. 
Lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 kronor till 35 kronor. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2012-11-08, § 125 
Tjänsteskrivelse 2012-12-08 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 24. 

Styrelsen tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Noteras att beslutet ska gälla från och med 2013-04-01. 

tj:RAR~.' .···1· ....... . 

v~~~1 . . . 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . Nr 2013.890 



HÄSO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 5 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-26 

KS 2012/103 

1. Fullmäktige beslutar att taxan for fotvård höjs med 40 kronor per be
handling till 360 kronor. 

2. Fullmäktige beslutar att taxa for hemsjukvård höj s med 100 kronor per 
månad till 300 kronor. 

3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs för fård1jänst med 10 
lITonor till 35 kronor. 

4. Fullmäktige beslutar att de förändrade taxorna gäller från och med 
·2013-04-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESiYRKNING 
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KOMMUN 
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KF§ 6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-03-25· 

KS 2013/25 

Beslut om ändrat ansvar för kultur- och fritidsverksamheterna, 
förslag om ändrad kommunstyrelseförvaltning samt justering . 
dels av nämndsreglementen och dels av nämndsbudgetar 

Sammanfattning 
Det har sedan lång tid tillbaka funnits ett önskemål från både verksamhet 
och många förtroendevalda att flytta kultur- och fritidsverksamheter (exklu
sive musikskolan) till annan nämnd och förvaltning. Det skulle vara ett sätt 
att synliggöra verksamheterna samt ge möjlighet till ökad samverkan med 
annan verksamhet. I dagsläget finns inget beslut om förändrad politisk orga
nisation men det finns fördelar med att snarast - oavsett politiska organisa
tionsrorändringar eller inte - genomföra en verksamhetsövergång av kultur, 
bibliotek och fritid från bildningsförvaltningen till kommunstyrelseförvalt
ningen. 

Ett förslag om en förändrad organisation med begränsat antal avdelningar 
och utökat antal enheter underlättar verksamhetsstyrning. Med en utvecklad 
styrning blir verksamheten mer kostnadseffektiv, intern kommunikation för
enklas, liksom den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen. 

Med en ny förvaltningsorganisation följer ett förtydligande avansvarsområ
den på både enhets- och avdelningsnivå. 

Viktigt är dock att ett helhetsperspektiv präglar förvaltningen. Enheten är en 
del aven avdelning som är en del av förvaltningen som är en del av Håbo 
kommuns organisation. En ny förvaltniIigsorganisation kan på ett bra sätt 
öppna för gränsöverskridande arbetssätt på alla nivåer. 

Utöver utformningen är ett bra ledarskap - på alla nivåer på förvaltningen -
en nyckelfaktor. 

Organisationsförändringen är just organisatorisk, vilket innebär att för alla 
medarbetare som berörs förändras inte arbetsuppgifterna. 

Den som initialt rar förändrade arbetsuppgifter är den chef som byter ansvar. 

Förslag att kultur, bibliotek och fritid överförs från bildningsför
valtningen till kommunstyrelsens förvaltning 

En ny avdelning inom kommunstyrelsens förvaltning har det kommunöver
gripande ansvaret för kultur, hälsa och aktiviteter för att erbjuda goda livs
villkor i Håbo med avseende på utvecklingen av ett socialt hållbart samhäl
le. Från bildningsförvaltningen överförs enheterna för kultur,. bibliotek och 
fritid och som tillsammans med kommunstyrelsens stabs verksamhet för 

. fo~älsa 6ch ungdomsfrågor skapar den nya avdelningen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRkNING. Nr 2013.891 
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. KF§6 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2013i25 

. Avdelningen leds aven avdelningschef direkt underställd kommundirektö
ren .. 

Antal medarbetare: 14~3 årsarbetåre 

Hänned så föreslås ändring av bildningsnämndens reglemente, KS2011/141 
nr 2011.1762, så att paragraferna 2,4 och 6 överförs till kominunstyrelsens 
reglemente, KS201 V141 in 2011.1756, som punkter under paragraf 6 - öv
rig verksamhet. 

Vidare så föreslås överföring i ett första steg budgeten för ansvar 5110 (fri
tidskonsulent), 5131 (kulturstrateg) och 5120 (bibliotekschef) retroaktivt. 
från 20130101 från bildningsnämndentill kommunstyrelsen. Budgetjuste;r
ing utifrån yta och fördelning av gemensamrn.!l resurser kommer att ske .. 
Förslag till beslut om dessa justeringar konimer vid ett senaretillfålie. 

Vidare kommer delegationsordningarna att ses över och f6:rändras' efter be
hov.' 

,". : .. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§6 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS ::>013/25 

Bör Beslut om reglemente för kommunstyrelsen, KS20111141 m 
2011.1756 
Beslut om reglemente för bildningsnäl11nden, KS20111141 nr 2011.1762 
Förändrad kommunstyrelseförvaltning, utredning KS nr 2012.3552 
Tjänsteskrivelse 2013-02-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-02-13, § 30 
Kommunstyrelsens förslag till beslut, 2013-03-04, § 48. 

Styrelsen tillstyrker fårslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bildningsnämndens reglementes § 2, § 4 och 
§ 6 exklusive musikskoleverksamheten, överförs till kommunstyrelsens 
reglemente. Beslutet gäller från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att överföra budgeten för ansvar 5110,5131 och 
5120 fi:ån bildningsnämnden till kommunstyrelsen, retroaktivt från 
2013-01-01. 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden (kopia av beslut samt nytt reglemente för bildnings
nänmden) 
Ekonomichef (kopia av beslut) 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare (kopia av beslut samt nytt reg
lemente för kommunstyrelsen) 

EXPEDIERAD . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/68 

Redovisning av beredd motion om införande av "Kämpemodell" 
i grundskolan, motionärer: Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart 
Carlsson (M) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 27, motionen till skolnämnden för 
beredning. I motionen föreslås att frågan om att införa "Kämpemodellen" 
även i grundskolan dels utreds tillsammans med överväganden gällande or
ganisation, ekonOIll och tidsplan. 

Skolnämnden redovisar i beslut 2012-11-08, § 81, att nämnden, ställer sig 
bakom förslaget att en utredning genomförs. Denna bör granska arbetet med 
eleverna i olika specialgrupper i grundskolan och Kämpe för att se hur verk
samheten bedrivs i förhållande till elevernas behov, aktuell forskning, styr
dokumenten och om möjligt föreslå förbättringar. Granskningen bör också 
ge förslag på en mer effektiv organisation, ekonomiska underlag och tids
plan. En extern granskare anlitas i början av 2013 och att en rapport lämnas 
till skolnämnden under våren. 

Nämndens beslutsunderlag 
F öredragningslista ärende 13, 2012-10-22 
Tj änsteskrivelse, 2012-10-17 
Protokoll från kommunfullmäktige § 27, 2012-06-11 (bifogas kallelsen) 
Tjänsteskrivelse, 2012-06-08 
Motion från Karl-Henrik Nanning (M) och Lennart Carlsson (M), 
2012-06-07. 

Skolnämndens beslut 

l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på motionen. 

2. Skolnämnden uppdrar till förvaltningen att genomföra en utredning i en
lighet med förvaltningens förslag. 

3. En extern granskare anlitas i början av 2013 och en rapport lämnas till 
skolnämnden under våren. 

4. Skolnämnden föreslår att motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-06-07 
Skolnämndens beslut 2012-11-08, § 81 
Tjänsteskrivelse 2013-01-04 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 4 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-04, § 6. 

Styrelsen tillstyrker skolnämndens förslag till beslut~ 

or~.1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013:S93 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §7 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012168 

. Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsexpedieri':l9 
. Slcolnämnden 

,,' ,'. '. " .... 

. ,; ".:': :".::. 

ExPEDIERAD . f?IGNATUR u:n>RAGSBESTYllKNING 

.: '02013~o'-t-01 l,~ " .. ~ , 
" .';, 

, Nr2013.893 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktig'e 

KF§ 8 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03~25 

KS 2011/200 

Redovisning av beredd motion om snabbrapport med m'era från 
sammanträden, motionär: Tomas Alm (FP) . 

Sammanfattning " 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19, § 152, att remittera 'en'motiori 
till kommunstyrelsens förvaltning för beredning. I motionen föreslås att: 

" en kort snabbrapport från nämndernas, kommunstyrelsens och full
mäktiges sammanträden som på lättförstålig svenska sammanställer 
sammanträdets innehåll publiceras samtidigt som protokollen på 
kommunens hemsida, , 

111 alla protokoll som publiceras på kommunens hemsida rar en tydlig' 
blädderfunktion så att en besökare enkelt kan bläddra sig fram till 
önskad punkt, ' 

9 att beslut görs sökbara på kommunens hemsida, 

III att både protokoll och snabbrapport görs tillgängliga i ett'format som 
hemsidans inbyggda talsyntesprogram ldarar av att hantera. 

Kommunkansliets yttrande: 

Håbo kommun har kommungemensamma rutiner för webbpublicering som 
tydligt säger att allt material på kommunens hemsida ska uppfylla vissa till
gänglighetskrav . Rutinen säger bland annat att publicerade dokument ska 

. kunna avläsas av hemsidans talsyntesprogram och förses med blädderfunk
tion. 

Ytterligare tillgänglighets anpassning av kommunens protokoll är en fråga 
som kommer att bealctas i den pågående översynen av kommunens styrdo-

, kument för nämndsadministration. ' ' ' 

I början på 2012 instaIlerådes en ny sök motor på kommunens hemsida. 
Denna sökmotor gör det möjligt att söka efter beslut i kommunens proto-
koll. ' , 

" , 

Publicering och författandet av snabbrapporter används av ett flertal kom_O , 
muner i Sverige som en t j änst som syftar till att underlätta allmätJ.hetens 
möjlighet att ta del ,av beslut. l benänlnirigen och utförande skiljer dessa' 

, rapporter sig åt nån kommun till kolnmun.· Vissa koriTInuner har snåbbrap-' :' 
porter från varje nå:!:nndsamma.uträde, medan Vissa endast 11ar'det till,i sam..,', 
band med fullinäktige. i vissa k:ommtinei, så fungerar snåbqrapporten som en, 
kort genomgång av ett, mötes clagordmng och i ''Yissa kommUner så lyfter ',,: 

. '. .•• :. ."... ,~ '. .' •••• of'.. ',.. '". .: .". 

EXPEDIERAD SIGNATUR ,UTDRA(3SBES~KNING," ,', Nr 2013,894 ' 
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HAso SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . 

KOMMUN 
Kommunfullmäktige . 

KF § 8 

Datum 

2013-03-25 

KS 2011/200 

snabbrapporten fram tre elier fyra frågor som bedöms' vru:a av större intresse 
för allmänheten: " , 

Kommunstyrelsens förvaltnlng gör bedön;mingen att författandet av snabb
rapporter efter varje enskilt nämndssammanträde är en administrativ arbets
uppgift som Håbo kommun idag inte har en personell möjlighet att möta. 

Kommunstyrelsens förvaltning har beslutat utreda hur information om fatta
de beslut ska utvecklas och därmed förbättras. 

Mot bakgrund av att flertålet av motionens förslag redan är genomförda, 
samt förvaltningens bedömning att ett införande 'av snabbrapporter från var
je nämndsamrnanträde inte är möjlig att genomföra, så föreslår kommunsty
relsens förvaltning att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-l3, § 152 
Tjänsteskrivelse 2012-04-17' 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2013-01-22, § 5. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-04, § 7. 

Styrelsen tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. ,Fullmäktige avslår motionen., , 

EXPEDIERAD 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/24 

Redovisning av beredd motion om "Fler ungdomar i jobb", mo
tionär Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnade 2012-02-27, §22, motionen till kom
munstyrelsen, för beredning. 

Av motionen framgår att Sverige under lång tid har haft en internationellt 
sett hög ungdomsarbetslöshet beroende på brister i utbildningssystemet, 
höga ingångslöner för unga samt en strikt arbetsrätt som missgynnar unga. 

Motionären föreslår att kommunen, i egenskap av arbetsgivare, arbetar för 
en större lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad lö
nestruktur samt att kommunen verkar för att särskilda ungdoms avtal inom 
vissa yrkeskategorier införs. 

Beslutsunderlag 
Motion 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 22 
Tjänsteskrivelse 2012-12-17 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 6 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-02-04, § 8. 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Håbo kommun omfattas av de centrala kollektivavtal, Huvud- överenskom
melser om lön och allmänna anställningsvillkor mm. - HOK 12 - som gäll
er för de allra flesta arbetstagare i kommunen. 1 Bilaga 1 - Löne- avtal och i 
Bilaga 5 - Centrala parters syn på förutsättningarna för en väl :fungerande 
individuell lönesättning, anges utförligt vilka förutsättningar som gäller för 
arbetsgivarens lönesättning av medarbetarna samt vad arbetsgivaren behö
ver kartlägga och analysera inför löneöversynema för att åstadkomma en väl 
fungerande lönepolitik, vad gäller lönenivåer/lönespridningar mellan och 
inom grupper. Utvärderingar efter genomförda löneöversyner sker kontinu
erligt genom analysarbete och lönekirrtläggning genom personalavdelning
ens försorg. 

Ett nytt centralt avtal- BUI 12 - med Svenska Kommunal
arbetarförbundet gällande erbjudande om särskilda utbildnings- och intro
duktionsanställning för den som genomgått vård- och omsorgsutbildning 
och saknar relevant yrkeserfarenhet gäller from den 13 december 2012. Av
talet innebär att den som anställs erbjuds 75 % lön inom avtalad ram och 25 
% av anställningen utgörs av utbildnings- och introduktionsinsatser. An
ställningen syftar till att länka ihop skola och arbetsliv : Förhandlingar pågår 
fortfarande gällande arbetslivsintroduktionen.som riktar sig till arbetslösa 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.B95 



HÄSO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN , 2013-03-25 

Kommunfullmäktige 

. ' .. 

KF§9, KS 2012/24 

ungdomar 19-' 25 år och målsättningen är att en central överenskommelse 
'ska kunna vara på plats i januari 2013. .. , ' 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens yttrande. 

. . '. 
Kommimfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar med 'hänvisning till innehållet i gällande kollektiv
, avtal mellan centrala parter, där Håbo kommun ingår som arbetsgivare, 

att motionen ska anses besvarad . 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 20111180 

Redovisning av beredd motion om nämnders och styrelsers 
handlingar och dess ärendeinnehåll, motionärer: Tomas Alm 
(FP) och Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 11-11 ~07, § 132 att remittera en inkom
men motion gällande nämnders och styrelsers ärendeinnehåll till kommun
styrelsen för beredning. I motionen framgår följande: 

"Att vara en aktiv och påläst fritidspolitiker innebär ett relativt omfattande 
förtroendeuppdrag. Många handlingar skall läsas in och det kan i flera fall 
vara svårt att i handlingen läsa in vad som är det nya i det föreslagna beslu
tet eller hur det föreslagna beslutet förändrar tidigare beslut, förslag eller 
motsvarande. 

Ju fler handlingar sammanträden har, desto viktigare är det att dessa inne
håller en sammanställning som på ett övergripande och tydligt sätt beskriver 
vad beslutsförslaget, som avslutar handlingen, innebär i förhållande till tidi
gare gällande riktlinjer, tidigare beslut eller tidigare behandlade förslag i 
ärendet. 

Med anledning av ovanstående föreslår Folkpartiet Liberalerna följande 

III I alla handlingar inför ett sammanträde, som innehåller förslag till 
beslut, skall det alltid framgå, vad som ändras i jämförelse med ett 
tidigare beslut, ett tidigare lagt förslag eller tidigare gällande regler" 

Kommunkansliets yttrande över motionen: 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är av yttersta vikt att samman
trädeshandlingar i styrelse och nämnder håller hög kvalitet i både form, in
nehåll och språk. Den ärendeberedning som utförs av kommunens förvalt
ningar har som huvuduppgift att underlätta det politiska beslutsfattandet. I 
en ärendeberedning ingår bland annat författandet av tjänsteskrivelser som 
lägger fram förslag till beslut för den politiska nivån att ta ställning till. 
Tjänsteskrivelserna ska på ett konkret sätt förklara och konsekvensbeskriva 
föreslagna beslut. Det innebär bland annat att förklara hur ett förslag till be
slut förhåller sig till tidigare beslut inom samma område. 

Kommunstyrelsens förvaltning menar därför att det arbetssätt som motionen 
föreslår redan är praxis inom ärendeberedningen i kommunen. 

För närvarande pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att reformera 
kommunens antagna styrdokument för näinndsadministration. Bland annat 
kommer kommunens mallar för tjänsteskrivelser att uppdateras, vilket för-

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING . 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

Kommunfullmäktige 

KF § 10 KS 2011/180 

hoppningsvis ytterligare underlättar inläsningen av sammanträdeshandling
ar. 

Mot bakgrund av att det arbetssätt som motionen föreslår redan utgör praxis 
inom kommunen föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunfull
mäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder ytterligare 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Motion, 2011-11-06 
Tjänsteskrivelse 2013-01-03 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-01-22, § 7 
Kommunstyrelsens rorslag till beslut 2013-02-04 § 9. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens yttrande samt förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och inte föranleder yt
terligare åtgärder. 

Beslutsexpedieri ng 
Anders Nilfjord (FP) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING rtf RE 
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HÄBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/95 

Beslut om riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till miljö- och teknikförvaltnmgen att 
redovisa förslag till justeringar och kompletteringar av regelverket för in
ternhyra. 

Arbetet med utvecklingen av systemet har utgått ifrån det befintliga syste
met och även den utvärdering som är gjordes av det systemet 2010. Utvär
deringen visade bland annat på att styrande pl1nciper saknades för vissa om
råden, överenskonma speh·egler inte alltid följs och det är oklart om intem
hyressättningen motsvarar de verkliga kostnaderna för att hålla fastighetsbe
ståndet i gott skick. 

För att:ra ett bättre och tydligare system har riktlinjer för lokalförsörjning 
och lokalanvändning tagits fram. Rilctlinjema sätter ramarna för hur lokaler
na ska hanteras avseende anskaffning, aweckling och i lokalbanlc. De styr 
upp hur interna och extema överenskommelser ska hanteras, hur ansvarsför
delningen är och hur dialog och samverkan mellan förvaltningarna ska ske. 

Ril(tlinjerna har under oktober 2012 godkänts i kommunens lednings grupp 
utan synpunkter. 

Utifrån rilctlinjema arbetas handböcker fram för att fungera som stöd idet 
dagliga arbetet. De ska stödja arbetet med lokalresursplanering, internpriser 
och projektstyrning vid förändringar i lokalbeståndet. Handböckerna antas i 
kommunensledningsgrupp. 

Miljö- och tekniknänmden föreslår 2012-11-05, § 116, att kommUflfullmäk
tige antar "Rilctlinjer för lokalförsöljning och lokal användning, 
2012-10-16". 

Kommunstyrelsen återremitterade 2013-02-04, § 15 ärendet i awaktan på 
kompletterande information om vad som skiljer det aktuella förslaget med 
föregående ordning. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam
manträde, 2012-02-19, § 37, föreligger en skriftlig sammanställning över 
skillnader/förändringar i det nya förslaget i förhållande till nu gällande reg-

. ler. Av redovisnil}gen fi .. amgår bland annat följande: 

Dokumentstl1lIctur 

Den största skillnaden mellan den tidigare antagna Handbok Internhyra och 
de nya Rilctlinjema kan kortfattat beskrivas i två punkter: 

. . 

Handbok Intel11hyra antogs 2008, ett dokument som beskrev allt ii·ån "vad" 
till "hur" för internhyressystemet. 

EXPEDIERAD. . SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.898 



·HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 11 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2012/95 

De nya riktlinjerna beskriver endast "vad" och till rilctlinjema kopplas hand
böcker som beskriver "hur" arbetet ska genomföras. 

Förslaget innebär alltså förändringar gällande följande delar: 

Dokumentstruktur Organisation 

Ordning för anskaffande och avvec1ding av lokaler 

Införande aven lokalbank. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2011-02-07, § 4 
Miljö- och telrnilrnämndens beslut 2012-11-05, § 116 
Förslag till "Riktlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, Håbo 
kommun 2012-10-16" 
Tjänsteskrivelse 2013-01-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013 -o 1-22, § 14 
Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 15 
Arbetsutskottets behandling. av ärendet, 2013-02-19, § 37 
Skrivelse/redovisning av förändringar av nu gällande och föreslagna nya 
rilctlinjer för lokalförsörjning och lokalanvändning, 2013-02-18 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-03-04, § 46. 

Styrelsen tillstyrker miljö- och teknikförvaltnings förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta miljö- och telrniknämndens förslag till 
"Riktlinjer för lokalförsöljning och lokalanvändning, Håbo kommun 
2012-10-16", att gälla från och med 2013-04-08 och tills vidare. 

2. Fullmäktige beslutar att från och med 2013 -04-07 upphäva tidigare be
slut gällande riktlinjer och internhyra, beslutade 2008-04-28, § 41. 

Beslutsexpediering 
Miljö-ochtelrniknämnden 
Ekonomichef 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 12 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-26 

KS 2010/108 

Interpellation från Göran Eriksson (e) till kommunstyrelsens 
ordförande om pågående utbyggnad av reningsverk för kväve
reningen 

Följande interpellation föreligger: "1 Svenska dagbladet (SVD) den 23 janu
ari blir Håbo kommun uthängd för att man inte följer EU:s avloppsrenings
direktiv. Direktivet handlar om att avloppsvatten från tätbebyggelse måste 
genomgå kväverening. Direktivet är från 1991, men började inte gälla i Sve
rige förrän 1998. Dessvärre så var det många reningsverk som inte uppfyllde 
direktivet vilket ledde till att Sverige fälldes i EU domstolen 2009. 

Höga halter av kväveutsläpp kan bland annat leda till övergödning och alg
blomning i vattenområden, och kostar samhället stora summor pengar. 

l SvD-artikeln nämns att risken är stor att Sverige under januari döms till 
böter av EU-kommissionen för att inte ha uppfyllt direktivet. Det handlar 
inte om några små summor, utan om ett standardbelopp på 21 miljoner samt 
att det kan bli löpande vite om 260 000 kr per dag tills våra anläggningar är 
åtgärdade. Ett reningsverk kan då kosta 95 miljoner kr per år om kvävere
ningen inte uppfylls. En kostnad som sannolikt kan föras över till de kom
muner då det är både stat, länsstyrelser och kommuner som bär ansvaret för 
att direktivet inte uppfylls. 

Detta är allvarligt. Vi har ett direktiv som har gällt i 14 år och vi har ännu 
inte lyckats leva upp till det. Risken finns även att vite kan komma att tas ut 
av kommunen. I värsta fall 260 000 kr per dag. 

Med anledning av följande vill jag ställa följande frågor till kommunstyrel
sens ordförande: 

l. Kommer den pågående upprustningen av reningsverket att uppfylla alla 
krav som EU-direktivet ställer? 

2. När beräknas bygget vara klart och när kommer kvävereningen att funge
ra? 

3. Vad kommer kostnaden för bygget att bli? 

4. Hur mycket kommer fastighetsägarnas vattenavgifter att behöva ökas för 
att täcka dessa investeringskostnader. 

5. Hur orolig är kommunstyrelsens ordförande att ev viten även kan få beta
las av oss i Håbo?" . 
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Beslutsunderlag 
Interpellation 2013-02-04 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2010/108 

- Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att interpellationen rar ställas. 

Av interpellationssvaret framgår bL a. följande i sammanfattning: 

Den pågående utbyggnaden av verket i Bålsta kommer, när det är färdig
ställt, att klara EU-direktivet. Det utbyggda verket beräknas vara i drift nå
gon gång under juni månad 2013 till en preliminär kostnad av ca 110 Mkr. 
Genomförd ekonomisk analys visar på årliga taxehöjningar fram till år 
2015. Miljö- och teknikförvaltningen bedömer att någon straffavgift/vite 
inte kommer att utgå. 

Inlägg förekommer från styrelsens ordförande Agneta HäggIund (S) och 
från Göran Eriksson (C). Debatten avslutas därefter. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2010/111 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut dels enligt lag 
om stöd och service tm vissa funktionshindrade, LSS, 
(1993:387) samt dels socialtjänstlagen (2001 :45) 

Socialnämnden redovisar i beslut 2013-01-29, § 6, en sammanställning över 
av nämnden beslutade gynnande men ej verkställda beslut. Av redovisning
en framgår att kommunen per den 31 december 2012 har totalt 15 beslut 
som inte har verkställts. Besluten fordelas på beslut om permanent bostad, 
hemljänst och/eller korttidsvistelse samt bostad med särskild service for 
vuxna eller annan särskilt anpassad bostad for vuxna. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens sammanställning i beslut 2013-01-29, § 6 
Arbetsutskottets forslag till beslut, 2013-02-19, § 40 
Kommunstyrelsens fOrslag till beslut 2013-03-04, § 47. 

Styrelsen tillstyrker redovisningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
Datum 

2013-03-25 

. KS 2012/10 

Beviljande av entledigande från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige samt begäran att en ersättare utses efter 
Helene Skiöld-Åsander (FP) 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen utsåg Helene Skiöld-Åsander (FP) från och med 2012-12-19 
till ersättare i kommunfullmäktige, efter BöIje Karlsson (FP). 

I skrivelse 2012-12-09 avsäger sig Skiöld-Åsander uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2012-12-19 
Skrivelse från Helene Skiöld-Åsander, 2012-12-09 
Tjänsteskrivelse 2013-03-14. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bevilja Helene Skiöld-Åsander (FP) begärt ent
ledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunkansliet att tillskriva Läns
styrelsen i Uppsala län med begäran om att en ny ersättare utses, efter 
Helene Skiöld-Åsander (FP). 

Beslutsexpediering 
Helene Skiöld-Åsander 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

':.:,: :'. " 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOll 
Datum 

2013-03-25 

KS 2013/44 

Medborgarförslag om att samtliga partier i Håbo kommun måste 
införa etiska regler 

Sammanfattning 
Av förslaget framgår bland annat följande: "För att undvika felaktiga nomi
neringar till nämnder och styrelser, bör KF kräva att samtliga partier etable
rar någon form av ett politiskt lämplighetsintyg på nomineringsbara kandi
dater till nämnder och styrelser i Håbo kommun, för att undvika att säker
hetsrisker uppstår. Idag har en medborgare rätt att gå in i politiken efter av
tjänat straff, men inget parti i Håbo gör någon efterforskning av dennes bak
grund innan han/hon nomineras till ett politiskt uppdrag i nämnd eller sty
relse." 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2013-03-25. 

Kommunfullmäktiges behandling av förslaget: 

Ordföranden bedömer att det redovisade förslaget inte ligger inom fullmäk
tiges befogenhetsområde genom att fullmäktige inte har rätt att fatta bindan..; 
de beslut som skulle påverka eller styra partiernas nomineringar av kandida
ter inför de allmänna valen. 

Ordföranden föreslår att fullmäktige.inte tar upp förslaget för behandling 
med hänvisning till 23 § i fullmäktiges arbetsordning, av vilket bland annat 
följande framgår: "Medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige 
om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. " 

Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar att förslaget inte ska beredas, med hänvisnings till 23 § 
i fullmäktiges arbetsordning där bland annat följande framgår "Medborgar
förslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäkti
ges befogenhetsområde". 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2013/45 

Medborgarförslag om att slå ihop nuvarande skol- och bild
ningsnämnd tm en nämnd 

Av förslaget framgåI bland annat följande: "Eftersom de båda skolförvalt
ningarna nu har slagits samman föreslår jag att även nämnderna (skolnämn
den och bildningsnämnden) omedelbart slås samman till en nämnd. Detta 
skulle ge en besparing på 100- 150000 kr fram till valet 2014 som kan läg
gas på skolan." 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2013-03-14. 

Kommunfullmäktiges behandling av förslaget: 

Ordföranden bedömer att förslaget om att fullmäktige, vid dagens samman
träde, ska fatta beslut om sammanläggning av de två nämnderna, strider mot 
kommunallagens bestämmelser om beredning, innan fullmäktige avgör ett 
ärende/förslag av denna typ. 

Ordföranden föreslår att fullmäktige inte tar upp förslaget till behandling 
med hänvisning till kommunallagens bestämmelser om beredning, innan 
fullmäktige avgör ett ärende/förslag av denna typ. 

Ordföranden ställer sitt förslag under proposition och finner att fullmäktige 
beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att förslaget inte ska beredas med hänvisning till 
kommunallagens bestämmelser om beredning innan fullmäktige avgör 
ett ärende/förslag av denna typ. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-03-25 

KS 2013142 

Medborgarförslag om införandet av kostnadsfri ledsagning dels 
för personer som ingår i LSS personkrets 3 samt dels för perso
ner äldre än 65 år med behov av ledsagning 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att kostnadsfri ledsagning införs för dels personer som 
ingår i LSS personkrets 3 samt dels för personer äldre än 65 år med behov 
av ledsagning. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-02-09 

- Tjänsteslaivelse 2013-03-25. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige överlämnar förslaget till socialnämnden för beredning. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden ( kopia av beslut samt kopia av medborgarförslaget) 
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. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013:-03-25 

KS 2013/46 

Motion med förslag om att Västerängsskolan ersätts med en 
nyuppförd skolbyggnad, motionärer: Carina lund (M), Karl
Henrik Nanning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att Västerängsskolan ersätts med en nyuppförd skol
byggnad. Detta som ett alternativ till planerade renoverings åtgärder. 

Beslutsunderlag 

- Motion 2013-03-25. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

Besl utsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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