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2013-06-10 

2013-06-10, kl. ] 7.30-21.15, Skokloster Wärdshus, SIcokloster 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstnings bilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommunseJa-eterare 

Fred Rydberg (KD) och Werner Schubert (S) 

2013-06-17, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta , 

§§ 39-55 samt noteringar från "Allmänhetens frågestund" (§ 45 justerades i vid 
sammanträdet 2013-10-06) 
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Sixten Nylin (S), flIh~älctiges l:e vice 
,/ 

1:1 0bJL~/ 
F'~~I / 
Werner Schubert (S) 
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Samrnanträdesdatum 

Datum for 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
for protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

Protokollet gällanden §§ 39-44, §§ 46-55 är justerat. Justeringen har tillkännagi
vits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2013-06-10 

Datum for 
2013-06-19 anslags nedtagande efter 2013-07-12 

Närarkiv, koinmunkansliet, Håbo kommun . 
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anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
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Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

ProtokolIsutdraget § 45 gällande fullmäktiges beslut om investeringsmedel för 
åtgärder på Västerängsskolan, dur ks 2013/49, är justerat. Justeringen 
tillkännages genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2013-06-10 

2013-06-11 

Datum för 
anslags nedtagande, 
efter: 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 

2013-07-04 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings- / närvarolista 

Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 
Agneta Häggiund (S) N I 
Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Ch ris Bremark (S) F Gunilla Gustavsson (S) 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) F Anders Ekman (S) 
Anna-Eva Hörnslröm (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt l-led man (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Bäp) F Sven Svanström (Båp) 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Bäp) F 

\-Christian Ghaemi (MP) N 
Sofie Bergengren (MP) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Nina Lagh (M) N 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
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 (FP) F Ingvar Nilfjord (FP) 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) F Bert Stenlund (C) 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KO) N 
Vakant -
Total antal ledamöter och tjänstgörande ersät- 39 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven Olof Oväring (S) 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S), tjllnstgör 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), tjllnstgör 
Farid Chibout (Båp) 

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

F 

F 
F 

F 
F 
N 

F 

N 
F 

Laila Sverndal (X5 F 
Ersättare Väns~teJ' p rtiet 

Jonas Sllllströ7(V F 

Närvaro 

Totalt ant~ närvarandeAtke tjänstgörande ersättare: 4 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

Omröstning § 43 Omröstning § 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

20 19 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Bo Johnson (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (M) 
Joachim Westeriund (M) 
LiseJotte Elg (M) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nilfjord (FP), tjänstgör 
Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C), tjänstgör 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Frank Nilsson (KO) 
Kjell Wassholm (KO) 

Ersättare Sverigedemokraterna 
Vakant 

l 

Omröstning § 
Ja 

N 
N 
F 
F 
F 
F 

F 

F 

N 
F 

I Nej I Avstå 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

§ 39 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av dagord
ningen 

§ 40 Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i KräggaOlmådet 

§ 41 Redovisning av revisionsrapport tillsammans med nämndsyttrande 

§ 42 Ekonomisk delårsuppföljning per 31 mars 2013 

§ 43 Beslut om budget år 2014, beslut om nämndernas ramar, övergripande mål, 
skattesats, borgensavgift samt plan för perioden 2015-2016 

§ 44 Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra Västerängsskola, 
motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nruming (M) och Karl-Axel Boström 
(M) 

§ 45 Beslut om Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan, Bålsta tätort 

§ 46 Beslut om förväJ."v av Håbo Bista 3:18 och del av Väppeby 7:52 inom Dragets 
Industriområde, Bålsta tätort 

§ 47 Redovisning av beredd motion om konlamensutsättning av hemsjukvård genom 
LOV, motionär: Cru"ina Lund (M) 

§ 48 Redovisning av beredd motion om inrättrulde av tillfälliga fullmä1ctigebered
ningru", motionärer: Göran Eriksson (C), Tomas Alm (FP), Fred Rydberg (KD) 
och Kru"l Henrik Nruming (M) 

§ 49 Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att underlätta för 
pensionärer att inhämta saniliällsinformation via moderna kommunikationssy
stem, motionär: Lisbeth Bolin (C) 

§ 50 Redovisning av beredd motion om inrättande av E-tjänst för enklare bygglovs
handläggning 

§ 51 Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från l:a klass i skolan, mo
tionäJ."er: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 

§ 52 Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige - Nina Lagh (M) 

§ 53 Fyllnadsval av ledamot i Mälardalsrådet, för resterande del av mandatperioden, 
efter Nina Lagh (M) 

§ 54 Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för KON Mälarkraft Värme AB, för reste
rrulde del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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§ 55 Motion om utökad valfrihet genom införande aven LSS-peng, motionär: Carina 
Lund (M) 

Noteringar från allmänhetens frågestund - bilaga till protokollet 
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Kommunfullmäktige 

KF § 39 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

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

Ordföranden föreslår att utsänd ärendelista kompletteras med förslag om att 
remittera en motion om LSS- peng för beredning. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhl1äktige beslutar att godkfu1l1a utsänd och kompletterad dagord
ning/ärendelista. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1796 
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Kommunfullmäktige 

KF § 40 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/79 

Medborgarförslag om att anlägga en lekplats i Kräggaområdet 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en lekplats i KräggaOlmådet. 
F örslagsställaren redovisar förslaget i samband med dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 
Kompletterade handlingar som redovisas i samband med dagens sam
manträde. 
Tjänsteskrivelse 2013-05-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till miljö- och tekniknäIml
den för beredning. NäIlllldens beredning ska redovisas till fullmäktige, 
senast under febmari månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Milj ö- och tekniknämnden (kopia av mb-förslaget tills81mnans med vid 
S81llillanträdet redovisade handlingar) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

~ol'S~Ob-lq I ad 
Nr 2013.1797 
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KF § 41 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS2010/118 

Redovisning av revisionsrapport tillsammans med nämndsytt
rande 

Sammanfattning 
Följande rapport föreläggs fullmäktige för kännedom: "Revisionsrapport: 
Granskning av underhåll VA-anläggningar", tillsammans med miljö- och 
tekniknfum1dens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Rapporten "Granskning av underhåll VA-anläggningar" 
Miljö- och tekniknämndens yttrande, MTN 2013-05-06 § 51 
Tjänsteskrivelse 2013-05-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att notera rappOlien med tillhörande nänmdsyttran
de som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Revisorema 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1798 
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KF § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/60 

Ekonomisk delårsuppföljning per 31 mars 2013 

Sammanfattning 
Fömtsättningarna för delårsuppföljning per sista maTS är att en prognos för 
helår ska lämnas och att eventuella avvikelser mot budgeten ska kommente
ras av förvaltningar. Vid negativa avvikelser ska förvaltningama länma för
slag till åtgärder för att eliminera underskotten och samtidigt länma förslag 
till ändringar av nfumldmålen om det bedöms som nödvfuldigt. Detta för att 
nämndema i ett tidigt skede ska kunna besluta om vilka åtgärder som ska 
vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen för årets resultat visar på cirka 12,4 mkr. I förhållande till det 
budgeterade resultatet på cirka 10,3 mkr är det en förbättring med cirka 2,0 
mkr. 

Två av nfumldema visar underskott och en visar överskott. Skohlämnden re
dovisar en prognos på 8,8 mkr i underskott. Det är frfunst insatser för bam i 
behov av sfu·skilt stöd som är orsaken. Förvaltningen arbetar med en hand
lingsplan för att nå en budget i balans. Socialnfunnden visar ett underskott 
på 795 tkr. En av orsakema fu· att hemtjfulsten fu' dyrare ful budgeterat. Det 
sfu·skilda boende Solfulgens start kommer att senareläggas för att minska 
kostnadema. Förvaltningen gör bedöllli1ingen att allmän återhållsamhet till
sammans med vissa åtgfu'der kommer att ge ett nollresultat vid årets slut. 
Miljö- och teknikförvaltningen prognostiserar att nå ett nollresultat genom 
att vidta åtgärder under året. 

SKL har aviserat att diskonteringsräntan kOlmner att sänkas för år 2013. 
Detta innebfu' att kostnadema för pensionsskulden kOlmner att öka. Prognos 
för pensionsskulden kommer att beställas från KP A i samband med del års
bokslutet. 

AF A har aviserat att en återbetahling av sjukförsäkringsavgifter avseende 
åren 2004 till 2006 kan blir aktuell. Detta kommer att redovisas i samband 
med delårsbokslutet. 

Senaste skatteintäktsprognosen, daterad 2013-04-24 fr'ån Sveriges kommu
ner och landsting (SKL), visar att intäktema vfultas bli 3,6 mkr högre ful 
budgeterat. 

Rfultenivån fu' fortfarande låg 2013. Eventuellt kommer ett överskott att re
dovisas under året fömtsatt att räntenivån inte ökar. 

Investeringar 
Miljö- och tekIliknfumlden redovisar att VA-avdelningens investering i om
och tillbyggnad av Bålstas reningsverk kommer att överskrida budgeten 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1 801 
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KF § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/60 

med totalt 10 mkr utöver de budgeterade 35,6 mkr i år. Flera oförutsedda 
händelser haT inträffat så den totala investeringen blir dyrare. 

Förslag till ram justering av driftbudgeten mellan nämnderna på grund av 
organisatoriska förändringar 

Kommunens kontaktcenter har startat och den budget som nämndema tidi
gare avsatt för detta ändamål bör omdisponeras till kommunstyrelsen. Det
samma gäller fmansieringen av gemensam kOlllinunikation. Budget föreslås 
därför omdisponeras till kommunstyrelsen (totalt 2 290 tkr) med 210 tkr 
från kommunstyrelsens kansli, 660 tkr från bildningsnänmden, 210 tkr från 
skolnämnden, 660 tkr från socialnämnden samt 550 tkr från miljö- och tek
niknfullilden. 

Kultur- och fritidsverksamhet exklusive musikskola fördes över från bild
ningsnfullilden till kommunstyrelsen den 8 april, men finns kvar på bild
ningsnfulmden i denna rappOli som avser sista mars. Föreslås att budget nu 
överförs med 22 177 tkr för driften och 595 tkr för investeringar för de an
svar som överförts. Slutlig reglering av budget för förvaltnings gemensamma 
poster är inte fårdigställd, vaTför ytterligare omdisponering k01lllner att ske. 

Förslag till omdisponering av budget inom kommunstyrelsen 

Håbo kommuns webbplats behöver utvecklas för att nå full delaktighet och 
jfunlikhet i samhället. Webbplatsen behöver därför anpassas så att den blir 
tillgänglig och följsam oavsett vilken plattfOlTIl man surfar med. Den totala 
budgeten för projektet är 655 till 1055 tkr varav 200 tkr föreslås omdispone
ras.i år från kommunstyrelsens medel till förfogande till Kommunikation. 
Budget för kommande år tas upp i budgetprocessen inför år 2014. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31 mars 2013 
Tjfulsteskrivelse 2013-05-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 74 
KOlllinunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 93. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens och utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av fu'endet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund (S) yrkaT bifall till kOlllillUllstyrelsens förslag till beslut. 

01llIöstning 
Ordföranden konstaterar, efter avslutad debatt, att endast styrelsens förslag 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1801 
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KF § 42 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06'"10 

KS 2013/60 

till beslut föreligger, biträtt av Agneta Häggiund (S). Fullmäktige instämmer 
i detta. 

Ordföranden prövar förslaget och flDller att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att godkänna delårsuppföljning per sista mars 
2013. 

2. Fullmäktige beslutaT att omdisponera budget till kommunstyrelsen (to
talt 2 290 tkr) med 210 tkr från kommunstyrelsens kansli, 660 tkr från 
bildningsnämnden, 210 tkr från skolnämnden, 660 tkr från socialnämn
den samt 550 tkr fi'ån milj ö- och tekniknänll1den för kontaktcenter och 
gemensanl kOlmnunikation. 

3. Fullmäktige beslutar att omdisponera 22 177 tkr i driftbudget och 595 
tkr i investeringsbudget från bildningsnänll1den till kommunstyrelsen 
för de ansvar inom kultur- och livshälsa som överförs. 

Bes I utsexped ieri ng 
Ekonomichef 
Bildningsnämnd 
Skolnämnd 
Socialnämnd 
Milj ö- och tekniknäJ.mld 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF § 43 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/73 

Beslut om budget år 2014, beslut om nämndernas ramar, över
gripande mål, skattesats, borgensavgift samt plan för perioden 
2015-2016 

Föreligger kommunstyrelsens förslag till skattesats, mål på fullmäktigenivå 
för styrelser och nämnder, förslag till nettokostnadsramar för fullmäktige och 
nämnderna, anslag för räddningstjänst och borgensavgift samt förslag om de
legering till kommunstyrelsen att besluta om borgensavgiftens storlek samt 
finansplan 2015-2016. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2013-05-07, § 75 
Majoritetens förslag till budget 2014 med mera, hid m KS 2013.1570 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-20, § 94 
Majoritetens förslag till budget 
Oppositionens förslag till budget 
Samverkansprotokoll- ett antal. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Kommunstyrelsens förslag till ramar med mera redovisas och kommenteras 
av kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S). 

Karl-Hemik Nanning (M) redovisar alternativt förslag till budget för år 2014, 
gemensamt för ledamöterna som representerar (M), (C), (FP) och (KD). 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar, med instämmande från Christian Ghaemi (MP), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Karl-Hemik Nanning (M) yrkar, med instämmande från Göran Eriksson (C), 
Fred Rydberg (KD) och Hålcan Welin (FP), bifall till det av Nanning (M) re
dovisade förslaget till budget. 

Föreslås att rubriken för det av majoriteten föreslagna anslaget för "Granval
len" på 340 000 kr, ändas till "För fotbollsändamål". 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att de två förslagen till ekono
miska ramar för år 2014 skiljer sig åt dels gällande hur stort anslaget till 
"kommunstyrelsens förfogande" ska vara, majoritetens förslag: 5000 tkr och 
oppositionens förslag: 500 tkr samt dels att oppositionen föreslår att skillna
den - 4500 tiG' - i huvudsak fördelas ut på verksamheterna. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2013.1803 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/73 

Ordföranden föreslår att fullmäktige först prövar strecksatsema 1-2 samt 4-6, 
redovisade i kOlmnunstyrelsens förslag till beslut. Därefter prövas strecksats 3 
i kommunstyrelsens förslag till beslut mot oppositionens förslag. Fullmäktige 
godkänner ordningen för omTöstningen. 

Ordföranden prövar styrelsens förslag i fonn av strecksatsema 1-2 samt 4-6 
och fimler att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 

Därefter prövas kommunstyrelsens förslag i fonn av strecksats 3 mot opposi
tionens förslag till ramar och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och fullmäktige fastställer följande för ormöstningen: "Den 
som röstar för kOlmmmstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för Nan
nings (M) med fleras förslag röstar nej." 

Omröstningen utfaller som framgår av till protokollet hörande sammanställ
ning över omröstningen, med 20 ja röster och 19 nejröster. Fullmäktige beslu
tar däJ.med i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

.. Emot det senare beslutet reserverar sig samtliga ledamöter och tjänstgörande 
ersättare representerande (M), (C), (FP) och (KD) till förmån för eget förslag 

Slutligen prövas ändringen av benäJ.mlingen av anslaget för fotbollsplanJrån 
"Granvallen" till "FotbollsäJ.ldamål"(340 tkr). Fullmäktige beslutar att be
näJ.nningen ska vara "Fotbollsändanlål". 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kOlmnunaiskatten för år 2014 till 21 :34 kr 

2. Fullmäktige fastställer mål på fullmäktigenivå för styrelser och näJ.mlder 

3. Fullmäktige fastställer kOlmnunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar 
tIer, totalt för driftbudgeten år 2014, enligt följande: 

Kommunfullmäktige 

Stöd till politiska partier 
ValnäJ.mld 

Revision 
Öv. rfölmyndare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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Kommunstyrelse 
Räddning st j änst 
Kommunstyrelsens förfo gande 
Bildningsnällmd 
Skolnänmd 
Socialnämnd 
Miljö- och teknilmäJ.mld 

Datum 

2013-06-10 

KS 2013/73 

75633 
17540 
5000 

109110 
362226 
239605 

91 659 

4. Räddningstjänstens anslag om 17 540 tlu beslutas under förutsättning att 
Enköpings kommun fattar ett likalydande beslut om utöimingen av sin 
andel för år 2014 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB 
enligt lagstiftningen om allmännyttan 

6. KonmlUnfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen beslutar om vad 
som anses som marlmadsmässigt borgensavgift. 

7. KOlmnunfullmäktige beslutar att anslagetföi fotbollsplan ändras från 
"Granvallen" till "Fotbollsändamål"(340 tIa). 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse 
Bildningsnä.:I.m1d 
Skolnämnd 
Socialnämnd 
Miljö- och telmilmä.:I.m1d 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/46 

Redovisning av beredd motion angående åtgärder för en bra 
Västerängsskola, motionärer Carina Lund (M), Karl-Henrik Nan
ning (M) och Karl-Axel Boström (M) 

Sammanfattning 
Omfattande byggtekniska brister och skador har konstaterats i Västerängs
skolan i form av läckande tak, fuktskador i byggnadens ytterväggar, uttjänta 
fonsterpmiier med mera. Miljö- och tekniknätllilden redovisar ett större an
tal åtgärder dels for att åtgärda de byggtekniska bristerna och skadorna smnt 
dels for att anpassa lokalerna till skolmls behov. Den totala kostnaden for 
detta är beräknad till 35,2 Mkr. Åtgärderna beräknas genomforas under en 
treårsperiod. 

I smnband med fullmäktiges saJ.llinanträde 2013-03-25, beslöt fullmäktige 
att överlämna en motion om Västerägsskolan till kommunstyrelsen, for be
redning. 

I motionen föreslås en rivning och nybyggnation av Västerätlgsskolan for att 
skapa en hälsosmn byggnad med en planering som är anpassad till dagens 
pedagogik. Motionärerna mlser att det svårligen går att åtgärda alla problem 
så att en god byggteknisk stmldm'd uppnås tillSaJ.llillanS med en god inre mil
jö. 

Av kommunkmlsliets yttrande över motionen frmngår foljmlde i smllillml
fattning: 

Skolan byggdes om mellml år 2001 och år 2003 till en total kostnad av . ca 
83,0 mkr inklusive nybyggnation av sporthall på ca 14,5 mkr. Det bokförda 
värdet uppgick till 2,5 mkr innml ombyggnationen det vill säga år 2001. 
Skolan inrymmer idag 464 elever. 

Av kommunens balansräkning fioanlgår det att det bokforda vät'det per 31 
december 2012 uppgår til152,8 mkr, varav sporthallen 7,2 mkr. De totala 
avskrivningarna under åren efter fårdigställmldet av skolml inkl. spOlihallen 
uppgår till 30,0 mkr, imlebärmlde ca 3,0 mkr i årlig avskrivning eller vär
deminslming. 

Merkostnaderna. åren 2010-2012 på grund av konstruktionsfel 
Med anledning av att skolml haft konstluktionsfel hmomiljö- och teknikför
valtningen under åren 2010-2012 haft kostnader i både drift- och invester
ingsbudget om ca 2200 tkr. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1 BD4 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/46 

Kostnadema åren 2010-2011 för att anpassa lokaler till skolans behov 
Under våren 2010 utreddes behovet av ombyggnation för att skapa stÖlTe 
klassrum på Västerängsskolan. De åtgärdema som framtogs då kostnadsbe
räknades till totalt 1 764 tkr. Efter prioriteringar genomfördes de mest nöd
vändiga åtgärder för 196 tkr. 

Under våren 2011 gjordes ytterligare en genomgång av behovet för om
byggnation ett omtag för åtgärderna med en lägre kostnad, som då beställ
des. Kostnaden blev då 406 tkr. 

Vid underhandskontakt med kommunens fastighetsavdelning, så är bedöm
ningen att efter de ombyggnads- och renoverings åtgärder som är föreslagna 
och de tillkommande arbeten som beställs av skolförvaltningen för att an
passa verksamheten till nu rådande förutsättningar, konuner skolan att ha 
välfungerande lokaler. 

Nybyg:gnation av befmtlig skola i enlighet med motionäremas förslag: 

Alternativet till att bygga om skolan helt uppskattar fastighetskontoret till 
100-150 mkr för en skola av motsvarande storlek. Där till tillkommer ut
rangering (direktavskrivning) av den befintliga skolan exklusive spOlihall på 
ca 46,0 mkr som är direkt resultatpåverkande. Kommunen har även 11311 på 
motsvarande summa det vill säga på 46,0 mkr. 

Investeringen måste finansieras genom nyupplåning. Om finansiering måste 
ske med upplånade medel konm1er räntekostnaden för det nya lånet att upp
gå till ca 4,5 mkr vid en ränta på 3 procent. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1804 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/46 

Nedan redovisas effekter på kapitalkostnaden för båda altemativen. 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation 1) 

Kapitalbelopp för invester- 35,2 mkr 150 mkr 
ing 

Befintligt bokfört värde på 46,0 mkr 46,0 mkr 
anläggningen = befintliga 
lån 

Summa kapital 81,2 mkr 196,0 mkr 

Atgärder av konstruktions-
fel och anpassning av loka-
ler Nybyggnation l) 

Räntekostnad 3 % 2436 tkr 5880 tkr 

Avskrivningskostnad 33 år 2460 tkr 4545 tkr 

Summa kapitalkostnad 4896 tkr 10425 tkr 

l) Vid nybyggnation kommer avskrivningskostnaden på den befintliga skolan att belasta resultatet, beslutande 
året. Den årliga avskrivningskostnaden vid nybyggnation är beräknad på det nya anskaffhingsvärdet för skolan. 

Detta konnner att ge stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, då ny
upplåning måste ske och driftkostnadema kommer att öka för kommunen i 
och med att kapitalkostnader blir högre med nybyggnation. DäJ.iill tillkom
mer kostnaden för utrangering av det bokförda värdet på den befintliga an
läggningen vilket k011l1ner att belasta resultaträkning. Det år den befintliga 
anläggningen rivs. 

Det befintliga lånet för ombyggnationen på Västerängsskolan åren 2001-
2003 minus värdeminskningen konnner k011l1nunen att ha kvar om byggna
den rivs. 

Skolförvaltningen har fått en förfrågan från kommunstyrelsens förvaltning 
om ett yttrande angående motionen "Åtgärder för en bra VästeräJ.lgsskola". 

Skolförvaltningens uppfattning äJ.' att nuvarande skolbyggnad, fömtom ta
ken, har stora möjligheter att byggas om till en väl fungerande skola utifrån 
dagens pedagogik. JäJ.nförelser kan göras med FutulU11lskolan där ombygg
nat' nen blev mycket lyckad. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.1804 



Kommunfullmäktige 

KF § 44 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/46 

Viktigt i sammanhanget är att flera av nuvarande byggnader inom kommu
nen avseende främst förskoleområde är paviljonger och bör så småJ.ungom 
bytas mot mer pennanenta lokaler. Utifrån de behov som skolförvaltningen 
nämner bör kOlmnunens mer omfattande investeringsmedelläggas utifråJ.1 
ett bredare perspektiv, snarare än prioritering aven ny Västerängsskola." 

I samband med kommunfullmäktiges åtelTemittering av ärendet, tillkom en 
begäran om att det framtida behovet av skollokaler ska redovisas. 

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis är bedölmungen från kOlmnunstyrelsens förvaltning att 
den befintliga anläggningen för Västerängsskolan behålls, men att de åtgär
der som föreslagits av nliljö- och tekniknälm1den genomförs. 

Det som motionärema föreslagit, att skolan ska anpassas till dagens behov 
och att det ska noga utredas tillsammans med skolförvaltlungenligger helt i 
linje med det som nliljö- och tebllknälm1den har föreslagit. Bedömningen 
fråJ.1 kommunstyrelsens förvaltning är att det genomförs i samband med de 
övriga åtgärder för tak etc. 

I samband med redovisning till fullmäktige av yttrandet över motionen, 
2013-04-22, beslöt fullmäktige att genomminoritetsåtelTetluss återföra 
ärendet till kommunstyrelsen för fömyad beredning där framtida behov av 
skollokaler ska fi .. amgå .. 

Beslutsunderlag 
Motion - Atgäl'der för en bra Västerängsskola 
KOlmnunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 18. 
Tjänsteshivelse 2013-03-26 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 77 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 33 
AJ .. betsutskottets behandling av ärendet 2013-04-07, § 76 
Tjänsteshivelse från fastighetsavdelningen, 2013-05-13 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-05-20, § 95. 

I samband med kOlm11Ul1styrelsens sammanträde 2013-05-20, föreligger en 
kompletterande skivelse fr'ån miljö- och tebukförvaltningen. Av shivelsen 
framgår fömtom en redovisning av byggtekniska brister och byggfel i sko
lan med vidhängande kostnadsberäkningar för att åtgärda dessa samt även 
en bedön1lllng av behovet av nyproduktion av skollokaler. Av bedölmllngen 
framgår att behovet aven tillkon1lnande skola kan konnna under åren 
2019/2020. 
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HAso 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§44 

Styrelsen beslutar föreslå att motionen avslås. 

Kommunfullmäkti!2:es behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KB 2013/46 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens avslagsförslag. 

Onu'östning 
Ordföranden konstaterar, efter avslutad debatt, att endast styrelsens förslag 
om avslag föreligger. Fullmäktige instämmer i detta. 

Ordförandens prövar styrelsens förslag till beslut och filmer att fullmäktige 
beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering 
/ Miljö- och teknikförvaltningen 

Miljö- och tekniknänmden - för käImedom 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 20'13-06~1 O 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF §45 KS 2013/49 

Beslut om Investeringsmedel för åtgärder på Västerängsskolan, 
Bålsta tätort 

Sammanfattning 

Fullmäktige beslöt 2013-04-22, § 34, att genom majoritetsåterremiss över
lämnat ärendet till konununstyrelsen för viss samordnad beredning med 
ärendet om motion om att riva och nyproducera en byggnad för Västerängs
skolans verksamheter (KF 2013/§ 33). Motionen återfördes till kommunsty
relsen, vid samma tillfälle, genom fulhnäktiges beslut om minoritetsåterre
miss av ärendet. 

Vid sammanträde 2013-05-20, har kommunstyrelsen på nytt behandlat mo
tionen och kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Styrelsen haJ." 
vid samma srunmanträde att på nytt ta ställning till det förslag om extra in
vesteringsmedel för åtgärder i Västerängsskolan som milj ö- och teknik
nämnden redovisar och föreslår på nytt att medel ska anslås. 

Av ekonomichefens tjänsteskrivelse framgår bland annat följande: 

"Miljö- och tekniknämnden har till kommunfullmäktige anhållit om extra 
investeringsmedel för renovering av tak och andra åtgärder som måste 
genomföras på skolan. Atgärdema är framtagna genom en utredning och 
projektering för att skapa en långsiktig lösning. 

Förvaltningen har till nämnden presenterat två olika förslag och nämnden 
har beslutat om altemativ 2. 

Ombyggnationen enligt altemativ 2 beräknas kosta 32,7 mkr under en 3 års 
period, För år 2013 beräknas kostnadema till 11,0 mkr varav 3,2 mkr fman
sieras av nämnden genom omdisponering av nfumldens investeringsbudget. 
Nänmden anhåller om extra medel om 7 750 tkr av kommunfulhnäktige för 
år 2013. Kostnadema för projektet åren 2014-2015 på 19,0 mkr respektive 
3,0 mkr får beaktas i 2014-2015 års budgetar. 

Vidare har miljö- och tekniknämnden uppdragit till förvaltningen att i sam
råd med skolförvaltningen se över skol811lokaler och anpassa skolan till da
gens pedagogiska behov. Enligt nfumlden får budgeten för verksamhets-
8l1passning81' hanteras separat. 

En uppskattning av kostnader för att anpassa lokaler uppgår till ca 2,5 mkr. 
KOlmnunstyrelse förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige beslutar 
om att ge milj ö- och tekniknfumlden extra investerings anslag för detta och 
att en återrappOliering sker till konmlUnstyrelsen efter s81m'åd med skolan 
och efter att ett prisförslag föreligger." 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
D?tum ' 

2013-06-10 

, , . 

Kommunfullmäktige 

JUSTEf,ARE 

KF§ 45 KS 2013/49 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 34 
Tjänsteskrivelse renovering Västerängsskolan, 2013-03-27 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-03-18, § 27 
.AJ.·betsutskottets beslut 2013-05-07, § 77 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-05-20, § 96. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige, i enlighet med milj ö- och teknik
nänmdens förslag, att föreslagna investeringsmedel beviljas. 

KOlmnunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Övrigt 
Miljö- och teknikförvaltningen påtalar behov av ärendets omedelbarajuster
ing med hänvisning till föreliggande beställningar för genomförande av pla
nerade byggnationer gällande Västerängsskolan. 

Yrkande 
Agneta Häggiund (8) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Karl-Hemik Nruming (M) redovisar följande yrkande: "Vi moderater yrkru' 
bifall på förslaget om investeringsmedel, då vi inte vill försena processen yt
terligare. VäJt att påpeka är dock att vi moderater rulser att beslutsunderlaget 
som tagits frrun klart saknar de negativa konsekvenser för övriga invester
ingar/uppmstningar som delila omallokering innebäJ·. Vi är djupt oroade för 
att andra viktiga verksrunheter inte får de nödvändiga uppmstningar som 
krävs." 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att endast styrelsens förslag 
till beslut föreligger, biträtt av Agneta Häggiund (8) och Kru'l-Hemik Nan
ning (M), tillsrunmruls med förslag om omedelbru' justering .. Fullmäktige in
stäImner i detta. Ordförrulden prövru' förslaget och filmer att fullmäktige be
slutru' i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel anslås för åtgärder 
på VästeräIlgsskolrul om 7 750 tkr. 

2. Fullmäktige beslutar om att extra investeringsmedel om 2,5. mkr anslås 
för att anpassa lokaler till skolrul behov. 

3. Beslutet förklru'as omedelbrui justerat. 
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Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Miljö- och tekniknämnd 

EXPEDIERAD 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
'of • '. • •• , 

Q~~um ;; . 
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KS 2013/49 . 
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HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §46 

Datum 

2013-06-10 

KS 2013/63 

Beslut om förvärv av Håbo Bista 3:18 och del av Väppeby 7:52 
inom Dragets Industriområde, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Kommullstyrelsefårvaltningens har tillsammans med Räbo Marknads AB 
(HMAB) fårt en dialog med representant får Skanska Asfalt och Betong 
AB, ägare till Räbo Väppeby 7:52 får att genomföra del1l1a del av Bytesaffä
ren med Skanska koncernen enligt KS 2012/87, KS § 188. 

Del1l1a del av bytesaffären ll1l1ebär att Räbo kOn1l1lUn köper ca 78129 kva
dratmeter mark av Skanska koncernen för 18,3 miljoner kronor. Räbo Bista 
3: 18 och del av Väppeby 7 :52 är belägna inom befintlig Detaljplan Väppeby 
7:52 m.fl. Dragets Industriomräde, plan ID' 325 (laga kraft 2008-07-22). 
Mark som kommunen ska köpa är planlagd som smäindustri, handel, kontor 
och lokal gata. Kvadratmeterpriset utslagen pä hela arealen är ca 234 kronor 
per kvadratmeter och borträknat ytan får lokalgatan som är ca 5971 kva
dratmeter sä är priset ca 254 kronor. 

I sanlband med dem18. affär sä skall även tvä fastighetsregleril1gsavial teck
nas. Räbo kommun och Skanska tecknar ett fastighetsregleringsavtal avse
ende NatUlTIlark som Räbo kommun är huvudman för enligt gällande detalj
plan. Räbo kommuns ersättning för demla mark är 70 000 kronor. RMAB 
tecknar ett fastighetsregleringsavtal med Skanska för försäljning av del av 
Räbo Bista 1: 163. Skanskas ersättning till HMAB är 70 000 kronor Marken 
som Skanska erhåller är belägen utanför befintligt detaljplaneOlmäde. 
RMAB:s styrelse har infannerats via Slll VD om de ändringar som har skett 
ifrån det beslutet styrelsen tog 2012-09-25 om inköp av mark i Draget. 

Tidigare Avtal om fastighetsreglerlllg och exploaterings som beslutades om 
2007 -11-26, KS § 159 upphör att gälla när avtalen undertecknats av bäda 
parter 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om fastighetsreglerlllg mellan Räbo Bista 15: 1 och 
del av del av Räbo Väppeby 7:52, NatUl1nark 
Kartbilaga till fastighetsregleringsavtal, N atUlTIlark 
Fastighetsregisterutdrag för Räbo Bista 3:18, Räbo Väppeby 7:52, som 
bilagor i respektive avtal 
Avtal om fastighetsreglering och exploatering - Draget, daterat 2007-11-
28,2007-11-29,2007-12-07, KS 2007-11-26 , § 159 
Tj änsteskrivelse 2013 -04-22 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-05-07, § 81 
Skrivelse från Räbo Marknads AB, 2013-05-06 
Köpeavtal avseende del av Räbo Väppeby 7:52 med bilagor 

- /Köpeavtal Räbo Bista 3:18 med bilaga 
// 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§46 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/63 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 81 
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 100. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget tillsammans med förslag om upplå
ning av 18, 3 Mkr för genomförande av fastighetsförvärvet.· 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkäImer köpeavtal avseende Håbo Bista 3: 18 och köpe
avtal för del av Håbo Väppeby 7:52. 

2. Fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att uppta lån för ge
nomförande av fastighetsaffärerna om 18,3 Mkr. 

Beslutsexpediering 
Utvecklingschef - kommunkansliet 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§47 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2012/65 

Redovisning av beredd motion om konkurrensutsättning av 
hemsjukvård genom LOV, motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Kommul1fullmäktige överlän.made 2012-06-11, § 81, motionen till social
nänulden, för beredning. 

Lag om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla för de konm1U
ner och landsting som vill konkunenspröva kommunala och landstings
kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård
och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. 

För anlitande av hemtjänsten inom Håbo kommun, gäller kundval enligt 
LOV för service och omvårdnad. 

I motionen föreslås att kundval även ska gälla för hemsjukvård. 

Av motionen framgår bland annat följande: "Det skulle i1mebära att brukare 
som behöver både hemtjänst och hemsjukvård skulle få betydligt fårre per
sonal som kommer för att utföra biståndsbedömda uppgifter eftersom de 
samtidigt också kan utföra uppgifter för hemsjukvården. 

För kommunen skulle det innebära lägre kostnader eftersom färre resor be
höver genomföras när man kan slå ihop arbetsuppgifter till ett och sarnma 
tillfålle. " 

Av socialnämndens yttrande över motionen framgår bland rumat följande: "I 
sambruld med införruldet av kundval i hemtjänsten diskuterades också om 
kundval skulle införas inom den hemsjukvård som utförs av sjuksköterska. 
Förvaltningens bedömning var att så, att det inte skulle ske då det bedömdes 
fördyra verksamheten framför allt för att den kommunala orgruusationen av 
dag- och kvälls sjuksköterskor i11te skulle kunna minska i sanuna omfattiung 
som kunderna valde privata utförare. 

Det är i sanu11ruilianget också viktigt att påpeka att det redan idag fimls ett 
kundval vad gäller den delegerade hemsjukvården. 

Förvaltlungens bedömning är att ett införrulde av kundval inom den hem
sjukvård som utförs av sjuksköterskor skulle fördyra verksanilieten. Det 
skulle samlolikt bli en viss nlinsklling av resor men bedömningen är att det 
inte väger upp de nya kostnader som uppstår för ersättning till privata utfd
rare. 

Anledlung till att det blir en kostnadsökning att införa kundval av hem
sjukvård enligt LOV är att de ersättningar som betalas ut till de privata utfö-
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rama inte omedelbart kan ge utslag av besparingar i den kommunala organi
sationen. 

Sjuksköterskomas organisation är mycket slimmad idag visar en jämförelse 
med övriga kommuner i länet. Att minska bemanningen i den kommunala 
sjuksköterskeorganisationen i talet med att kundema väljer privata utförare 
kommer inte att vara möjligt, i vart fall inte så länge det är relativt få perso
ner som väljer en privat utförare. 

På ett antal års sikt och förutsatt att en relativt stor andel brukare väljer pri
vat utförare är dock ett rimligt antagande att ktmdval inte medför annat än 
möjligtvis begränsade kostnadsökningar." 

Nämnden beslutar föreslå att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-0S-30 
Fullmäktiges beslut 2012-06-11, § 81 
Socialnämndens yttrande 201302-26, § 19 
Tjänsteskrivelse 2013-04-2S 
Arbetsutskottets förslag. till beslut 2013-0S-07, § 84 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 2013-0S-20, § 103. 

Styrelsen tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrleanden 
Agneta Häggiund (S) med instämmande fr-ån Eva Staake (S) yrkar bifall till 
styrelsens avslagsförslag. 

Carina Lund (M) yrkar, med instärnm8nde från Fred Rydberg (KD) och Hå
kan Welin (FP), att fullmäktlige ska bifalla motionen. 

OmTöstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att två förslag till beslut före
ligger, nämligen dels förslag om att motionen avslås och dels att motionen 
bifalls. Fullmäktige instämmer i detta. 

Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och filmer att fullmäk
tige beslutar avslå motionen. 

Emot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare 
representerande (M), (KD), (C) och (FP) till fölmån för bifallsförslaget. 
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l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnänmdens bedönming att 
ett införande av LOV för hemsjukvård, skulle medföra ökade kostnader, 
att motionen avslås. 

Bes I utsexped ieri ng 
Socialnämnden 

11K1 
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Redovisning av beredd motion om inrättande av tillfälliga full
mäktigeberedningar, motionärer: Göran Eriksson (C), Tomas 
Alm (FP), Fred Rydberg (KD) och Karl Henrik Nanning (M) 

Sammanfattning 
I motionen uttrycks att en väl fungerande representativ demokrati kräver en
gagerade och väl insatta ledamöter i de politiska församlingarna. Ett sätt att 
stärka fullmäktigeledamötemas roll kan vara att urrätta tillfälliga fullmäk
tigberedningar, för specifIka och avgränsade frågor. Gruppema skall arbeta 
projektimiktat, det vill säga bara med den aktuella frågan, så snabbt som 
möjligt och med ett slutdatum. VaJ.je ledamot och ersättare i fullmäktige ska 
under en maJ.ldatperiod få möjlighet att ingå i en beredningsgrupp. Ä ven 
andra än ledaJ.llöter och ersättaJ."e i fullmäktige ska kulma ingå i beredningar
na. 

Motionärema föreslår att: 

" Fulläktige beslutaJ." att inleda försök med tillfälliga berednings grupper. 

oDemokratiberedningen altemativt gruppledama ges i uppdrag att föreslå 
lämpliga frågeställningar för behandling i beredningsgruppema. 

Fullmäktige överlämnade 2011-12-19, § 165, motionen till kOlmnunstyrel
sen, för beredning. 

KOlmnunkansliets vttraJ.lde: 

Vid tidpunkten för fullmäktiges överlänlning av motionen till kommunsty
relsen, vaJ.' översynsarbetet av den politiska orgaJ.llsationen, inför den kom
mande mandatperioden, inlett. I saJ.l1band med kommunfullmäktiges saJ.n
manträde 2013-04-22, fastställdes konmlUnstyrelsens förslag till ny politiks 
orgaJ.llsation, att gälla från och med 2015-01-01. Beslutet umebär att verk
saJ.nheten får nuvaJ.·aJ.lde miljö- och tekniknänmd, förs till ett utskott under 
kOlmnunstyrelsen. Skol- respektive bihllngsnämnd läggs SaJ.l1lllaJ.l i en 
nämnd med ansvar för bamomsorgs- och skolverksaJ.nheter med mera. An
svaret för kultur- och fritidsverksaJ.nhetema förs till kommunstyrelsen. Den 
nya näImldsorgaJ.llsationen kommer däIl11ed att utgöras av kOlmnunstyrelse, 
utbildningsnäInnd, socialnänmd, tillståndsnäInnd, valnänmd, lönenänmd och 
överfånnyndarnämnd. Frågan om att urrätta en biståndsnäImld altemativt ett 
biståndsutskott under socialnäInnden, konuner att utredas. 

I underlaget till äI'endets om den politiska orgaJ.1isationen, ingår blaJ.ld annat 
en utredning benäImld "FullmäktigeberednulgaJ.·". I delma redovisas olika 
modeller/förutsättningaJ.· för imättande av fullmäktigeberednlllgar bland aJ.l
n~Plat till hur den politiska organisationen i övrigt är utformad. I utred-
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ningens sammanfattning redovisas följande uppfattningar som bör beaktas 
vid ett införande av fullmäktigeberedningal" - fasta eller tillfålliga: 

CII Beredningar ska arbeta utifrån tydliga och avgänsade uppdrag. 

D Framgångsrikt beredningsarbete förutsätter bra tjänstem81mastöd. 

CII Fullmäktige beredning81" ger en god möjlighet att integrera medborgar
dialoger i kommunens styrprocesser. 

Av det tidig81"e fullmäktigebeslutet från 2012-04-22, fr8111går bl811d mmat att 
kommunstyrelsen ska återkomma till fullmäktige med förslag till reglemen
ten och andra förslag till förändring81" som bedöms nödvändiga för genom
förandet av den beslutade organisationsförändringen. I den redovisningen 
kan även förslag till inrättandet av fullmäktigeberedning81" med åtföljande 
beskrivning av uppdrag och arbetsformer med mera, ingå. 

Beslutsunderlag 
Motion 2011-19 
Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 165 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 
Utredning "Fullmäktigeberedningar 2012-05-09 
Tjänsteskrivelse 2013-04-24 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 83 
Kommunstyrelsens förslag till beslut., 2013-05-20, § 102. 

Styrelsen föreslår, med hänvisning till förvaltningens yttrande, att motionen 
ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslut81·, med hänvisning till kommunkansliets yttr811de, att 
komplettera tidigare beslutat uppdrag, 2013-04-22, § 27, till konunun
styrelsen med att styrelsen även ska redovisa förslag på lämpligt inrät
tande av fullmäktigeberedningar. Motionen ska dänned anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
KOlmnundirektör 
Tf k811slichef 
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Redovisning av beredd motion om att erbjuda utbildning för att 
underlätta för pensionärer att inhämta samhällsinformation via 
moderna kommunikationssystem, motionär: Lisbeth Bolin (e) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-04-23 att överlämna motionen till bildnings
nän'mden får beredning. Motionären föreslår att äldre ska erbjudas utbild
ning i moderna digitala kommunikationsmöjligheter. Utbildningen förlägg 
lämpligast till sonm1arperioden och kopplas till kommunens feriearbeten för 
ungdomar. 

Bilchungsnämnden beslutade efter beredning 2012-10-02 att föreslå full
mäktige att bifalla motionen. Ärendenmmner BLN 2012/22. 

Beslutsunderlag 
Fulh11äktiges beslut 2012-04-23, § 56 
Bildningsnänmdens beslut 2012-10-02, § 58 
Tjänsteskrivelse 2013-04-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-05-07, § 85. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-05-20, § 104. 

Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
Håbo kOlmnun erbjuder ungdomar feriearbete (sOlmnarjobb) från läsårsslut 
tillläsårsstart. Varje förvaltning är ansvarig för att anslå beslutat antal som
mmjobb, ansvara för handledare samt betala lön som idag är 60 kr per tnn
me. Detta ach1unistreras av avdelnll1gen för kultur och livsmiljö n10m kom
munstyrelsens förvalnling. 

I bildningsnänmdens yttrande ser förvaltningen detta som ett separat som
mmjobbsprojekt. Detta synsätt delas av kommunstyrelsens förvaltnn1g då 
arbetet med unga som lär äldre skiljer sig markant fr-ån kOlmnunens ordina
rie sommarjobb på ett pm- viktiga punkter. 

Ungdommna som anvisas detta sommarjobb måste handplockas då kraven 
på förkunskap är avgörm1de får resultatet. De som söker kommunens som
marjobb lottas till sina arbeten och däm1ed så kan inte förkunskaperna ga
rm1teras. 

Hanteringen av delma motion faller därför utmuör bildnings förvaltningens 
åtagande i kOlnmm1ens sonunmjobb, utan bör istället hanteras som en del i 
bildningsförvaltnll1gens övriga verksamhet. Förslagsvis som ett separat pro
jekt i srum11a anda som projekten om sonunarlovsentreprenörer som Håbo 
Mm'knad AB har drivit. 
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Kommunstyrelsens förvaltning vill också understryka att kommunen får kan 
begränsa anställningar till att endast gälla människor inom ålderspannet 65-
70 år, eftersom att detta inte är förenligt med gällande diskrimineringslag
stiftning. Därför bör rekryteringen aven eventuell handledare hanteras på ett 
annat sätt en det som föreslås i motionen. 

Styrelsen tillstyrker att motionen bifalls. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till bildningsnänmden att planera och 
genomföra ett IT-projekt där unga lär äldre inför sommaren 2013 

Beslutsexpediering 
Bildningsnämnden 
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Redovisning av beredd motion med förslag om e-tjänster för 
enklare bygglovshandläggning, motionär: Tomas Alm, Berith 
Skiöld (FP) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån kommunfullmäktiges beslut KF 
§ 23, KS 2012/25 erhållit uppdraget att bereda motionen "imättande av e
tjänster för enklare bygglovshandläggning" (2012-485) från Tomas Alm och 
Berith Skiöld (FP). 

E-tjänster för plan och bygg är ett pågående utvecklingsarbete inom SKL. 
En del av det utvecklings81·betet har varit franltagandet aven nuläges811alys 

"SKL h81· ett åtag811de att utforma en h811dlingsplan för effektivare sam
hällsbygg811de med stöd av IT. I åtagandet ingår att föreslå åtgärder för en 
fortsatt utveckling aven effektive-förvaltning inom Plan och bygg. (Nulä
gesanalys - plan och bygg. Gunnar Hanlber, Sentensia 2011-11-15) 

Sentensia på uppdrag av SKL i en sanllad insats på ca 170 timmar genom
fört en nulägesanalys avseende möjligheter och hinder för en effektiv e
förvaltning inom PI811 och bygg. Analysen h81· utgått från ett 811tal hypoteser 
och frågeställningar och genomföli intervjuer med företrädare för kOlllinu
ner, berörda myndigheter och lever811törer. 
KOlllinunerna uppger att man har ett 811alogt arbetssätt i grunden. För att ut
veckla förvaltningen med e-tjänster bör man lyfta fram argument för varför 
m811 ska gå från dagens analoga arbetssätt till ett digitalt. 

Nulägesanalysen har konllllit fram till 23 konkreta förslag till åtgärder, och 
S81TI11181rrattar i en sanllnanställning följande förslag till prioriterade åtgär
der: 
Konl111unernas kompetens att utveckla tjänster behöver stärkas D 
Insatser för praktisk samverk811 behövs på lokal, regionaloehO nationell 

nivå 
Konkretisering av h811dlingspl811er som kompletterar formulerade strategi
erO 
Samverkan genom aktiv styrning med överenskOlllinelser och fl11811Sie-

ringD 
Aktiva satsning på iIrrrastruktur med kOlllinunala handlingspl811erO 
UtfOl1lla en processbeskrivniIlg för tolkning och tillämpning av nya PBLO 
Samordna av ansvar för processer, informations-struktur och -flöde D 
Standardisera av tel1l1er,regler, gräns snitt och hrrol1l1ationsflödeO 
Definiera gemenSBlTI111a begrepp och metoder D 
BJrkrivniIlg av PLB i en process- och informationsmodellO 
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DefIniera gräns snitt och standardisera XML schema baserat påO regelverk, 
begrepp, infonnation och processlflöde 
Aktiviteter som underlättar avrop ochO riktade upphandlingar 

De slutsatser som nulägesanalysen redovisar bygger på följande utgångs
punkter: 
Vi har en ny Plan och bygglagO 
Alla har behov av effektivisering och ökad serviceO 

Nationella och regionala initiativ driver på utvecklingen ave-tjänster. Men 
läget i 
kommunerna visar på en låg användning ave-tjänster inom Plan och bygg. 
Vi vet att inte alla kommuner klarar denO utmaningen! 

Följande utmaning har aktörerna inom Plan och bygg: 
- Vår process är analog i grunden 
- Vi är så unika, alla 290 
- Vi måste standardisera 
- IT och verksamhet tillsammans 
- PBL-processen delad på olika organisationer 
- Vad gäller för arkivering? 
- Den kommunala sektorn har inte resurser att driva utvecklingsprojekt 
- Kommunen sätter upp processen som de själva vill, leverantörer får anpas-
sa sig och systemen blir onödigt komplexa" 

Ovanstående nulägesanalys är en del av det arbete som pågår nu för att har
monisera kommunernas planarbete och i Boverkets "Rapport 2012:2. 
REGERINGSUPPDRAG. Hannonisering av kommunernas planarbete i di
gitahniljö - rapportering av uppdrag 9 enligt 2011 års regleringsbrev" be
skrivs det fortsatta arbetet. Ur rapportens förord kan man läsa följande, 

"Den digitala utvecklingen går fort, och så gott som samtliga enskilda med
borgare, företag och organisationer efterfrågar och ställer krav på att snabbt 
få tillgång till aktuell, tillförlitlig och förståelig information. Det fImls redan 
idag en stor efterfrågan på digital och lättillgänglig infOlmation; vad gäller 
inom Ollli"ådet jag bor i, vad gäller för den 
fastigheten jag är intresserad av att köpa, hur går det med min bygglovsan
sökan, vm' fInns det byggbar mark inom kommunen osv. Allt tillsynes frågor 
som borde kunna besvm"as enkelt och direkt, men det krävs att förutsätt
ningmTIa för dessa e-tjänster utvecklas, blmld annat genom en hannonisering 
av plan- och genomförandeprocessen och en infornlationssmnverkan mellan 
smnhällsplmleringens aktörer. 
Med e-tjänst menas en tjänst som tillhmldahålls via ett elektroniskt gräns-. 
snitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt. Den infonnationssmnver
kml ~'Pm besla"~.vs i rappOlien ~" grunde,n för att två eller flera orgmllsationer 
ska}lllma anvmlda varandras mfOlmatlOn. . 
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Infonnationssamverkan kan inom offentlig förvaltning antingen styras fram 
via författningsreglering eller skapas genom avtal eller överenskOlllinelser. 
Boverkets har på regeringens uppdrag under år 2011 genomfört ett uppdrag 
i syfte att verka för en ökad hannonisering av kommunernas planarbete i di
gital miljö och en mera enhetlig digital lagring av de kommunala planema. 
Detta är Boverkets avrapportering av uppdraget. 
Karlskrona januari 2012 

generaldirektör" 

RappOlien smllinmllattar med följande uttalande, 
"För att göra det möjligt att smnverka inom infOlmationsutbytet och för att 
skapa största möjliga effektivitet i plmleringsprocessen fordras att standardi
serade nonner för illlonnationsbeskrivning och illlonnationsutbyte tillämpas 
mellan alla medverkande palier i planeringsprocessen." 

Detta innebär för Håbo kornnmn att vi bör invänta arbetet som pågår på na
tionell nivå innml vi beslutar om på vilket sätt vi ska erbjuda e-tjänster för 
även enklare bygglovshandläggning. Vidare så pågår det idag inom Håbo 
kommun ett ärendehmlteringsprojekt där denna fr'åga finns med i beaktan
det. Detta sammmltaget leder till att vi bör vänta med en egen lösning i detta 
skede och därför så bör motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-02-15 
Miljö- och tekniknämndens yttrmlde 2012-10-01 
KOlllinunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 23 
Kommunkansliets yttrande 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-19, § 59 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 67. 

Styrelsen tillstyrker att motionen avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutm' att avvakta med vad kommunen ska erbjuda för e
tjänster. Detta med hänvisning till pågående utredningm" blmld mmat 
inom Sveriges KOlllinuner och Landstillg, SKL samt plmlerat byte av 
ärendehmlteringssystem. 

2. Fullmäktige beslutm" att avslå motionen. 
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Motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 1:a klass 
i skolan, motionärer: Göran Eriksson (e), Lisbeth Bolin (e) och 
Nihad Hodzic (e) 

Sammanfattning 
I motionen konstateras att kommunen verkar för att "förbättra resultatet av 
skolans arbete. I Håbo kommun har gymnasiets elever egen dator. Nu är det 
dags att gå vidare med övriga elever." 

Föreslås att skolförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med komnm
nens it-avdelning, arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-05-15 

- Tjänsteskrivelse 2013-05-29. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
I till ärendet hörande tjänsteskrivelse föreslås att förslag till beslut ska redo
visas till fullmäktige senast under februari månad 2014. 

Lisbeth Bolin (C) yrkar att förslag till beslut ska redovisas till fullmäktige 
före decembers månads utgång 2013. 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Fullmäktige in
stälnmer i detta. Ordföranden prövar de båda förslagen mot varandra och 
konstaterar att fullmäktig beslutar i enlighet med Bolins (C) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlälnna motionen till skolnälmlden för be
redning. Nämndens beredning ska redovisas till fullmäktige, före 
decembers månads utgång 2013. 

Beslutsexpediering 
Skolnälnnden 
It-chef - för kännedom 
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Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige -
Nina Lagh (M) 

Nina Lagh (M) avsäger sig i skrivelse från samtliga politiska uppdrag på 
grund av flytt :fr'ån Håbo kOlmnun. Lagh (M) innehar bland annat uppdraget 
som ledamot i konmmnfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Nina Lagh (M), 2013-05-22 

- Tjänsteskivelse 2013-05-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) entledigande från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskiva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ledamot och en ersättare i konmmn
fullmäktige utses, efter Nina Lagh (M). 

Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Nina Lagh (M) 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 53 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2012/10 

Fyllnadsval av ledamot i Mälardalsrådet, för resterande del av 
mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på gmnd av avflyttning 
från Håbo kommun. Lagh (M) ilmehar bland annat uppdraget som ledamot i 
Mälardalsrådet, umevarande mandatperiod, 

Valberedningens muntliga nomulering: Karl-Hemik Nanning (M). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh CM) 
Tjänsteskrivelse 2013-05-29 
Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Nina Lagh CM) begärt entledigande från uppdraget 
som ledamot i Mälm'dalsrådet. 

2. Fullmäktige beslutm' utse Karl-Hemik Nmming, (M) tillledmnot i Mä
lardalsrådet, får restermlde del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M). 

Beslutsexpediering 
Mälm'dalsrådet 
NUla Lagh CM) 
Karl-Hemik Nanning (M) 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
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2013-06-10 

Kommunfullmäktige 

KF § 54 KS 2012/10 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för E.ON Mälarkraft Värme 
AB, för resterande del av mandatperioden, efter Nina Lagh (M) 

Sammanfattning 
Lagh (M) avsäger sig samtliga politiska uppdrag på grund av avflyttning 
från Håbo kommun. Lagh (M) innehar bland annat uppdraget som ersätt81·e i 
styrelsen får RON Mälarkraft Välnle AB, innevarande mandatperiod. 

Valberedningens muntliga nominering: KaJJ-Hemik Nanning (M). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Nina Lagh (M) 
Tjänsteskrivelse 2013-05-29 
Valberedningens muntliga nominering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beviljar Nina Lagh (M) begäli entledigande från uppdraget 
som ersättare i styrelsen för RON Mälarkraft Väl"me AB. 

2. Fullmäktige beslutar utse Karl-Hemik Nanning. (M) till ersättare i sty
relsen för RON Mälarkraft Väl1ne AB, för resterande del av mandatpe
rioden, efter Nina Lagh (M). 

Beslutsexpediering 
RON Mälarkraft Vånne AB 
Karl-Hemik Nanning (M) 
Nina Lagh (M) 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 55 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-06-10 

KS 2013/80 

Motion om utökad valfrihet genom införande aven LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Motionären föreslår att en "utredning tillsätts i syfte att omfördela dagens 
LSS-peng där aktuella personer själva kan välja vem som hjälpa dem i ut
vecklingen av sin dagliga verksmllhet och att detta införs senast under första 
halvåret 2014." 

Beslutsunderlag 
- Motion 2013-06-10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutm' att överlämna motionen till socialnämnden för ut
redning. Nämndens beredning ska redovisas till fullmäktige senast under 
februari månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Socialnänmden (kopia av beslut smut kopia av motionen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

dOn-Ob-(q I 0vJ 
Nr 2013.1896 



HABO 
KOMMUN 
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2013-06-10 

Kommunfullmäktige 

Noteringar från allmänhetens frågestund 2013-06-10 

I anslutning till kOlmmmfullmäktiges sammanträden ges möjlighet att ställa 
frågor som rör den kommunala verksan1heten. Frågorna ska beröra sådant 
som ingår i den konmmnala kompetensen. 

Sammanfattning av frågor och svar som förekom i anslutning till dagens 
sammanträde: 

Miljö- och tekniknämnden har ingått leasingavtal bland aImat för en lastbil. 
Fråga ställs till milj ö- och tekniknämndens ordförande Clu'istian Ghaemi 
(MP), om undertecknandet av avtalet föregåtts aven ekonomisk bedömning 
som underlag för detta. 

Fråga ställs när den nedbrunna förskolan i Skoldoster ska vara ersatt aven 
nyproduktion. 

Lars-Göran Bromander (S), ledamot bland annat i miljö- och tekniknänm
den, kOlmnenterar frågan om uppförande av ny förskola och meddelar att 
byggnationerna konuner att påbörjas under år 2013 och beräknas vara avslu
tade under år 2014. 

Önskemål redovisas om uppförandet av ett servicehus för äldre i Skoldos
ter. 

ObesvaI'ande frågor och synptmkter kan komma att kOlmnenteras i saI11band 
med fullmäktiges sammanträde 2013-09-23. 

Då inga fler frågor föreligger avslutar ordföranden frågestunden. 

JUSTERARE.! 
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