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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Ajournering 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Datum 

2013-09-23 

2013-09-23, kl. 19.00-20.40, Övergral1ssa1en, kommunhuset, Bålsta 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Lisbeth Bolin CC) och Leif Lindqvist (V) 

2013-10-04, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 57-78 

Kl. 20.00-20.15, § 68 

Owe Fr9jd (Båp) 

ah4v~ 

Leif Lindqvist (V) 



Kommunfullmäktige 

Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Datum 

2013-09-23 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

K om111 unfu llmäkti ge 

2013-09-23 

2013-10-07 

Datum för 
anslags nedtagande, 
efter: 

Närarkiv, kommunkansliet, Håbo kommun 

2013-10-31 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-I närvarolista 
Ordinarie ledamöter I Närvarol Tjänstgörande ersättare 

Agneta Häggiund (S) N 
Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Brornander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig KalJiomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F Gunilla Gustafsson (S) 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) N 
Marcus Carson (S) F Sven-Olof Dväring (S) 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Wemer Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjmme Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F Sven Svanström (Båp) 
Christian Ghaemi (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
Leif Lindqvist (V) N 
Carina Lund CM) N 
Lennart Carlsson CM) N 
Alma Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
Karl-Henrik Nanning CM) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) N 
Karl-Axel Boström (M) N 
Bjöm Hedö CM) N 
Bo Johnson CM) N 
Bengt Skiöld (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) F Bert StenJund (C) 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 

-
Total antal ledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per Olof Thorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), 1jänstgör 
Sven OlofDvåring (S), tjänstgör 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
J an Barrefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

Ersättare Bålstapartiet 
Sven Svanström (Båp), 1jänstgör 
Farid Chibout (Båp) 

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) 
Jonas Säll ström (V) 

F 

N 
N 
F 
N 
N 

F 

N 
F 

F 
F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare: 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-23 

Omröstning § Omröstning § Omröstning § 
Ja I Nej I Avstå Jr l Nej I Avstå Ja I Nej I Av'.å 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Björn Fredriksson (M) 
Christer Liden (M) 
Ralph Abrahamsson (1\1) 
Joachim Westeriund CM) 
Liselotte Gralm EIg CM) 
Ingemar Nordström CM) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
I11gvar Nilljord (FP) 
Susanne SkiöJd (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert StenlW1d (C), tjänstgör 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

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

Ersättare Sverigedemokraterna 

N 
F 
F 
F 
N 
F 

N 
F 

F 

N 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 

--



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsföl ~eckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-23 

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

§ 58 Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av natuneservat i 
HurruneldallÖsterkvam, Skokloster 

§ 59 Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera småhusägare att 
energieffektivisera sina fastigheter" 

§ 60 Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättande aven 
hundrastgård inom Bålsta tätOli 

§ 61 Medborgarförslag om införande ave-legitimation för alla tjänster på 
kommunens webbplats/hemsida 

§ 62 Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cykelleden från 
Söderskogen nona till Viksjö 

§ 63 Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad - Måttan-slottet, Skokloster 

§ 64 Medborgarför1ag om trafikförhållanden efter Enköpingsvägen, avfmien 146 
från E 18 fram till avfmien till Ekillabadet 

§ 65 Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informationsblad 

§ 66 Beslut om mm-kförsäljning inom Olmådet Bjömbro/Logistik Bålsta, del av 
Lundby 2:1, Bålsta tätOli 

§ 67 Beslut om kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väppeby 2, org nr 
769611-3799 

§ 68 Beslut om investeringsbudget år 2014 med plm12015-2016 och 
budgetstyrprinciper 

§ 69 Redovisning av beredd motion om införande av system med politiska lärlingar, 
motionär: Tomas Alm (FP 

§ 70 Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolml för bmn till 
föräldralediga, motionfu- Anders Nilfjord (FP) 

§ 71 Beslut om uppföljning av verkställighet 

§ 72 Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

§ 73 Socialnfumldens redovisning av ej verkställda gYIU1ande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap Sol 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2013-09-23 

§ 74 Beslut dels omjusterad'~ valdistrikt och dels om Jl'-:mn på distrikten - infår c-' 
kommande valen år 2014 

§ 75 Beslut om regler får kulturstipendium i Håbo kommun 

§ 76 Redovisning av revisionsrapport - "Granskning av bygglovshantering" 

§ 77 Motion om miljöstrategi får Håbo kommun, motionär: Göran Eriksson (C) 

§ 78 Motion om redovisning av utbetalning av fåreningsbidrag och fåreningars 
kostnader får nyttjande av kommunens anläggningar samt kommunens 
subventioner får uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 

Noteringar från allmänhetens fi.·ågestund 2013-09-23 - bilaga till protokollet 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 57 

Datum 

2013-09-23 

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

I anslutning till öppnandet av sammanträdet genomfdrs på ordfdrandens fdr
slag, en tyst minut till minne av Hans Söder som nyligen avlidit. Söder har 
genom åren haft ett flelial politiska uppdrag inom Håbo kommun. Söder 
var också engagerad och verksam inom det lokala kulturlivet. 

Ordfdranden fdreslår att fdljande justeringar av dagens ärendelista: 

Utgår: 
Information om Leader. Ärendet behandlas i samband med ett kommande 
fullmäktigesammanträde. 

Tillkommer: 
Medborgarfdrslag om kommunens information samt två motioner dels om 
redovisning av fdreningsbidrag och dels om rniljöstrategi. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd kallelse/ärendelista. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkfuma utsänd och justerad dagord
ning/ärendelista. 

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

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2707 



HÅBO 
SAM~ANTRjnE~OTOKOtt-----------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 58 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/2 

Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av na
turreservat i HummeldallÖsterkvarn, Skokloster 

Sammanfattning 
Förslagsställaren fOreslår att ett område vid HummeldallÖsterkvam inrättas 
som naturreservat. Det fOreslagna området gränsar mot Mälaren. 

Fullmäktige överlämnade 2013-03-25 fOrslaget till miljö- och tekniknämn
den för beredning. 

Av näJ.lli1dens yttrande över förslaget 2013-05-06, § 50, framgår bland annat 
följande i sammanfattning: 

Det föreslagna Olmådet sträcker sig ca 1 km utmed Skoklosters östra strand
område från Österkvam i norr till Hummeldal i söder. Hela området omfat
tas idag av gällande detaljplaner som båda hal' liknande parkbestäJ.mnelser 
för omTådet. 

För den södra delen av området, kommer troligen inte detta planförhållande 
att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av Olmådet är föremål fOr 
ett nytt förslag till ny exploatering i samband med projektet Skokloster 
Udde etapp l. För båda Ollli'ådena gäller idag av läJ.1sstyrelsen beslutat fOr
ordnande enligt 113 § gamla byggnadslagen som innebär att all mark som i 
detaljplanen äJ.' alhnäJ.1 platsmark (vilket parkmark är) inte får privatiseras el
ler exploateras. 

Om någon av planema ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskydds bestämmelser med 100 meter från strandlinj en på land och i 
vatten, Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en plan
bestäJ.nmelse men då måste det fim1as särskilda skäl för det och samtidigt 
ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturväJ.'den som medborgarförslaget anger tillsammans med de na
tm1nventeringar som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen år 2011) samt det allmänna in
tresset för det rörliga friluftslivet i Ollli'ådet äJ.' det inte sannolikt att ett reser
vat behöver bildas fOr att skydda naturen i området. Detta skydd bör ku111la 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestämmelser. 

Medborgarförslaget häJ.1Visar till kommunens naturvårdsplan och i det om
råde som förslagsställaren anser bör bli naturreservat films det två utpekade 
Olmåden som klassats som klass III (högt naturväJ.·de). 

Nänmden föresIar att medborgarförslaget avslås. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2462 



HÄBO 
SÄMMÄNTRÄDESPROTOKo-tt-----

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 58 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2013-01-01. 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/2 

Miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-05-06, § 50 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 89 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 112. 

Styrelsen tillstyrker nämndens avslagsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknänmdens ut
redning och avslagsförslag, att avslå medborgarförslaget. 

Bes I utsexped ieri n g 
F örslagsställaJ:e 
Utvecklings chef - kommunkansliet 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2462 
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KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF § 59 KS 2012/57 

Redovisning av berett medborgarförslag om att "stimulera små
husägare att energieffektivisera sina fastigheter" 

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

1. Förhandla och samordna materialinköp, VVS- och byggentreprenö
rer samt finansinstitut med mera så att fastighetsägare ska kunna er
hålla fönnånliga erbjudanden vad gäller tjänster och åtgärder för att 
minska energianvändandet i bostadshus. 

2. Infonnera fastighetsägare om möjligheten att ta del av dessa erbju
danden. 

Kommunstyrelsekansliets beredning 
Inom energirådgivningsonll·ådet sanlVerkar Håbo kommun idag med 27 
kommuner i Stockholmsregionen. Verksamheten samordnas av KSL, 
Kommunförbundet Stockholms län och består av gemensam telefonrådgiv
ning med lokal förankring, webbplats och gemensamma projekt inriktade 
till olika målgmpper. Rådgivningen är både opartisk och kostnadsfri och 
riktas till invånare, företag och organisationer. 
Håbo kommun bedriver också egna inf011TIationsinsatser inom ramen för bi
draget. För energirådgivningsarbetet erhåller Håbo kommun stöd från ener
gimyndigheten. 

I medborgarförslaget föreslås att Håbo kommun kompletterar sin rådgivande 
roll inom energieffektiviseringsområdet, med att även aktivt förhandla fram 
och fönnedla energieffektiviseringslösningar till småhusägare inom kom
munen. 

Enligt 2 § i förordningen om bidrag till kommunal energi- och klimatråd
givning (1997:1322), så ska energi- och klimatrådgivningen organiseras så 
att "opmiiskhet och frihet från kommersiella intressen garanteras". Detta in
nebär att bidraget inte får användas vid finansiering av ett projekt av den ka
raktären som förslaget föreslår. 

Vidare gör kansliet bedömningen att kompetensen för att driva ett sådant 
projekt inte finns att tillgå inom den kon1l11uuala förvaltniugsorganisationeu, 
vilket sannolikt innebär ett behov av extem konsulthjälp eller en extem pro
jektledare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2464 



Kommunfullmäktige 

KF § 59 

Datum 

2013-09-23 

KS 2012/57 

Kansli menar att ett sådant förfarande inte ligger inom ramen för den a11-
mruma kommunala kompetensen. Det är också tveksamt huruvida ett sådant 
förfarande är förenligt med gällande konkurrens lagstiftning. 

Håbo kommun har många andra möjligheter till att påverka och förbättra 
energikonsumtionen inom kommunen och minska koldioxidutsläppen. 
Kommunen kan med stöd av plan- och bygglagen samt miljöbalken påverka 
och styra hur markOlmåden får användas och vilka förutsättningar som ska 
uppfyllas vid byggnadsprojekt. 

Kommunen kan även i sin långsiktiga samhällsplanering verka för att ändli
ga resurser utnyttjas på ett fÖl1.1uftigt sätt och att utnyttjandet av fÖl1.1ybara 
resurser ökar. 

Även inom ramen för det traditionella energirådgivningsarbetet så har 
kOlllil1Unen möjlighet att genomföra olika kampanjer riktade till allmänhe
ten. Detta hal" genomförts bland annat i samband med kOlllil1unens miljö
vecka. 

För åtgärder för energieffektivisering av småhus, kan fastighetsägaren ge
nom rot-avdrag och dänned genom viss skattereduktion, sänka kostanden 
för sådana åtgärder. 

KOlllil1unstyrelsens gör bedömningen att det är som rådgivande funktion och 
som samhällsplanerare som Håbo kommun ska utveckla och bedriva sitt 
energieffektiviseringsarbete. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgal"förslag 2012-05-03 
KF beslut § 592012-06-11 
Tjänsteskrivelse 2013-04-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 90 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 113. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till redovisad utredning, att avslå 
medborgarförslaget. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2464 



HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 59 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 

t 1Jf; I 
EXPEDIERAD 

SAi··.Mp,.N rR~ÄDESP-R-OTOKorrLr-[------
,--,'". '~ 

. Datum, 
2013-09-23 

KS 2012/57 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2464 
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'. DatufD 

.. ' 201'3-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF§ 60 KS 2012/35 

Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättan
de aven hundrastgård inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att an
lägga hundrastgårdar inkommit. De två första inkom under 2009 och det 
tredje inkom i december 2011. Fullmäktige har överlämnat de tre förslagen 
till miljö- och teknilmämnden, för beredning. 

Nämnden redovisar i sin senaste behandling av ärendet 2013-05-06, § 48, att 
150000 kr är reserverad i nämndens budget för år 2013 för att ordna en 
stängslad rastgård, tillsamman med viss kringutrustning. Om rastgården 
uppförs på en yta mellan Gröna Dalenskolan och koloniområdet, tillkommer 
en årlig driftkostnad för anläggningen på ca 45 000 kr. Under ärendets be
redning har fråga aktualiserats om anläggningens drift skulle kunna utföras 
aven ideell förening, något som kommunstyrelsen och miljö- och teknik
nämnden uppmärksammats. 

Nämnden beslutar vid samma tillfälle att nämnden ger förvaltningen i upp
drag att uppföra en hundrastgård på nämnd plats, under förutsättning att en 
förening bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 79 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 82 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2011-12-19, § 138 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-10-01, § 92 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-08-07 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 91 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 114. 

Styrelsen tillstyrker miljö- och tekniknfumldens förslag om att en hundrast
gård inrättas rorutsatt att en förening som ansvamr för gårdens skötsel bil
das. 

Kommunfullmäktiges behandling av fu'endet: 

Yrkande: 
Agneta Hägglund (8) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut med 
ändringen att kravet på föreningsbildning för skötsel av anläggningen ska, 
utgå. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2466 
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.} Datum 
KOMMUN 

.r.,I;:.J ". - " 

'20f3-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF ~60 KS 2012/35 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, styrelsens förslag och 
Hägglunds (S) förslag. Ordföranden föreslår att dessa prövas mot varandra. 
Fullmäktige godkänner detta. Efter prövning av styrelsens förslag och 
Hägglunds (S) yrkande konstateras att fullmäktige beslutar enligt Hägglunds 
(S) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet 
aven hundrastgård genom att uppdra till miljö- och tekniknämnden att 
uppföra en hundrastgård i enlighet med nämndens redovisning 
2013-05-06, § 48, undantaget krav om att en förening bildas för skötsel 
av anläggningen. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställare 
Miljö- och tekniknämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013,2466 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 61 

. Datum 

2013-09-23 

KS 2013/101 

, . 
" 

Medborgarförslag om införande ave-legitimation för alla tjäns
ter på kommunens webbplats/hemsida 

Sammanfattning 
Föreligger förslag om att införa e-legitimation för alla tjänster på kommu
nens webbplats/hemsida som anmälan till förskola, ansökan om bygglov 
med flera ansökningar och tillstånd. 

Beslutsunderlag 
Medborgarfdrslag 2013-08-30 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-10. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlän1l1a förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

Bes I utsexped ieri ng 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2529 
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Datum' 

KOMMUN ,2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF ~~ 62 KS 2013/92 

Medborgarförslag om att ordna en fortsättning på gång- och cy
kelleden från Söderskogen norra till Viksjö 

Sammanfattning 
Föreligger förslag om att en fortsättning ordnas på gång och cykelvägen från 
Söderskogen norra till Viksjö, Skokloster. 

Beslutsunderlag 
'Medborgarförslag 

- Tjänsteskrivelse 2013-08-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fulhnäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 63 

Datum 

2013-09-23 

KC 2013/92 

Medborgarförslag om att ordna en strandpromenad - Måttan
slottet, Skokloster 

Sammanfattning 
Föreligger förslag om att det ordnas en strandpromenad av Upplandsledens 
sträckning mellan Måttan i Häggeby till slottet i Skokloster samt att bäJ.1kar 
med mera placeras ut efter sträckan. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

- Tjänsteskrivelse 2013-08-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlänma fcirslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

Beslutsexpediering 
fCOlllInUllstyrelsen 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 64 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/104 

Medborgarförlag om trafikförhållanden efter Enköpingsvägen, 
avfarten 146 från E 18 fram till avfarten till Ekillabadet 

Sammanfattning 
I fOrslaget påpekas ett antal trafikförhållanden som hastighetsöverskridan
den, skymd sikt, cykel- och gångtrafik efter vägavsnittet med mera. Förslag 
på åtgärder som bör genomföras redovisas som sänkt hastighet, uppsättande 
av hastighetskameror, asfaltering av gäng- och cykelväg, trafikövervakning 
med mera. 

Beslutsunderlag 
MedborgarfOrslag 2013-09-05. 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen fOr 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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KF§ e5 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

2013-09-23 

KS 2013/11; 

Medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget informa
tionsblad 

Sammanfattning 
Håbo kOlnmun nyttjar det lokala annonsbladet Bålsta Upplandsbrobladet för 
att föra ut infonnation om kOlnmunens verksamheter med mera. För detta 
köper kommunen återkommande ett antal sidor i annonsbladet. Allt material 
som publiceras på dessa sidor produceras av företrädare för kommunens oli
ka förvaltningal". Materialet samordnas av kommunens kommunikationsen
het. 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen bör ha ett eget och oberoende 
informationsblad. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2013-08-21 

- Tjänstesluivelse 2013-09-18. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kOlnmunsty
relsen, för beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga se
nast under maj månad 2014. 

Bes I utsexped ieri n g 
ECommunstyrelsen 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§66 

Datum 

2013-09-23 

KS '~,)13/56 

Beslut om markförsäljning inom området Björnbro/Logistik Bål
sta, del av Lundby 2:1, Bålsta tätort 

Bakgrund 
Kilenkrysset AB önskar förvärva ett ca 31 ha stort markOlm'åde i Björnbro 
av får att där uppfåra en lageranläggning vilken avses hantera gods via väg 
ochjämväg, 

Huvuddelen av den mark som Kilenkrysset önskar fdrvärva tillhör idag 
Håbo Marknads AB, resterande del tillhör kommunen, 

Kommunstyrelsen har 2013-03-04 givit fårvaltningen i uppdrag att utarbeta 
en detaljplan får det nu aktuella oilll'ådet (KS §22, KS 2012/106), Planen 
upprättas med stöd såväl av den fördjupade översiktsplanen som av det de
taljplaneprogram vilket håller på att slutfåras, 

Kommunstyrelsen har även beslutat att Håbo Marknads AB ska ansvara får 
planläggning och exploatering av verksamhetsoilll'ådet. Uppdraget regleras i 
ett avtal mellan kommunen och Håbo Marknads AB, daterat 2012-11-12, 
(KS § 86, KS 2011163) 

Sedan kommunen 2013-01-23 (KS § 21, KS 2013/16) bytt till sig ytterligare 
mark inom den södra delen av Bjömbrooilll'ådet ska kOlmllunens andel av 
kostnader och intäkter utökas, 

Avtalsupplägg 
Avtalet ilmebär att Kilenkrysset AB betalar totalt 24,8 Mkr får överlåten 
mark. Av köpeskillingen går 64,7 % till kommunen och 35,3 % till Mark
nadsbolaget. Avtalet är villkorat av att den avsedda detaljplanen (som möj
liggör Kilenkryssets utbyggnad) vinner laga kraft senast 2014-09-30, 

Kilenkrysset skall svara får alla kostnader inom tomten, framdragande av 
industrispår mm, Bolaget skall också erlägga 24,8 Mkr till kommunen får 
täckande av oilll'ådets andel av gemensam infrastruktur inklusive anlägg
ningsavgift för vatten och avlopp. Avtalet innebär att kOilllnunen inte vid 
något tillfålle skall behöva finansiera investeringar med andra pengar än de 
som kommer in i fonn av infrastrukturersättning. 

Enligt marknadsbolagets och fårvaltningens bedölmnng täcker infrastruk
turersättningen med god marginal de åtaganden (vägbygge, framdragande 
av vatten och avlopp mm) som erfordras för Kilenkryssets etablering. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2533 



-H-Å-B-O--::-------------1~::MÄNTRÄDESPROTOKOtt-------

KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF S 66 Kf: ~013/56 

Beslutsunderlag 
Avtal om marköverlåtelse och exploatering mellan Håbo kommun, Håbo 
Marknads AB och Kilenkrysset AB 
Arbetsutskottets beslut 2013-03-19, § 57 
Tjänsteskrivelse 2013-04-02 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-04-08, § 64. 

Styrelsen tillstyrker den föreslagna forsäljningen. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar bifall till styrelsens forslag om forsäljning av 
mark till Kilenkrysset AB, enligt föreliggande förslag. 

Sjunne Green (Båp) redovisar fOljande tilläggsyrkande till styrelsens forslag 
till beslut: "En förutsättning for försäljningens genomforande är att avtalet 
med Kilenkrysset AB kompletteras med senaste slutdatum for fårdigställan
de av den redovisade byggnationen på fastigheten". 

Karl-Hemik Nanning (M) yrkar bifall dels till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och dels till Greens (Båp) tilläggsyrkande. 

Ollliöstning 
Efter avslutad debatt noterar ordfOranden att dels fOreligger styrelsens för
slag till beslut och dels ett tilläggsyrkande. Ordforanden foreslår att fullmäk
tige tar ställning till dess, var for sig. Fullmäktige godkänner detta. Efter 
propositionsfolfarande dels av styrelsens förslag till beslut och dels av 
Greens (Båp) tilläggsyrkande, filmer ordforanden att fullmäktige beslutar i 
enlighet med de två forslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige godkäImer försäljning av del av foljande fastighet till Ki
lenkrysset AB: Lundby 2:1. 

2. Fulhnäktige godkänner Håbo Marknads AB:s försäljning av del av 
Skörby 5:1 till Kilenkrysset AB. Detta under forutsättnmg att styrelsen 
fOr Håbo Marknads AB fattar nödvändiga beslut timan fullmäktige be
handlar ärendet. 

3. Fullmäktige beslutar att en förutsättning for försäljningens genomfo
rande är att avtalet med Kilenkrysset AB kompletteras med senaste 
slutdatum för färdigställande av den redovisade byggnationen på fastig-
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Kom m u nfu IImäktige 

KF § 66 

Beslutsexpediering 
Utvecklings chef - kommunkansliet 
Håbo Marknads AB 

EXPEDIERAD 
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Datum 

2013-09-23 

KS 2013/56 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 67 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/87 

Beslut om kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Väp
peby 2, org nr 769611-3799 

Sammanfattning 
Bostadsrättsföreningen Väppeby har inkommit med ansökan om kommunal 
borgen. 
BRF Väppeby 2 har totalt 18 stycken små lägenheter (l rum + kokskåp) 
som vardera är 34,7 kvm. Totalt 624,6 kvm. Av dessa 18 små lägenheter 
äger Håbo Kommun 16 stycken, riksbyggens Ek förening 1 styck och Sv 
Byggnadsarbetarförbundet 1 styck. De två sist nämnda hyrs ut i andra hand 
till Håbo kommun. 
Sedan fInns det 915 kvm lokalyta som bland annat innehåller kök matsal 
och gemensamhetsytor för de boende. I dag har föreningen lån i Danske 
Bank (Fd Västmanlands Provinsialbank) fördelat på följande lån och bind
ningstider: 
12600000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
13 300000 (3 månader) Ränta 4,66 % 
12 320 750 (3 månader) Ränta 4,66 % 

Pantbrev är uttagna i fastigheten med 33 000000. Överstigande är reglerat i 
ett kreditavtal. 
Vid en kommunal borgen kommer räntenivån att sjunka betydligt (se bilagd 
kalkyl). 
Ekonomiavdehungen har i uppdrag att tillsammans med Riksbyggen utreda 
ett kommunal övertagande av äldreboende på Dalängen. I avvakan på utred
lllngen föreslås att kommunen går i borgen för BRF Väppeby 2. Förelung
ens kostnadsnivå påverkar de boendes hyror och kommunens kostnader för 
de allmfuma utrymmen. Genom kostnadsminskningen kommer förelungen 
att få bättre likviditet och ekonomi. Dessutom kOlnmer framtida hyreshöj
ningar för de boende att kunna begrfulsas. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om kommunal borgen för BRF Väppeby 2 (Org ID" 769611-3799) 
- Ränteoffert Sparbanken Enköping för lån med kommunal borgen 
- Uträkning över besparing nuvarande lån gentemot offererad ränta med kommunal borgen 
- Verksamhetsbeskrivning Väppeby 2 
- Tjfulsteskrivelse 20l3-08-05 
- Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 103 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 128. 

Styrelsen tillstyrker bevilj ande av borgen, enligt förslag. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 67 

Kommunfulhnäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/87 

Agneta Häggiund (8) yrkar bifall till kommunstyrelsens f6rslag om att 
f6reningen beviljas begärd borgen. 

Olmöstning 
Ordf6randen konstaterar att endast styrelsens f6rslag till beslut f6religger. 
Efter fullmäktiges prövning av f6rslaget, noterar ordf6randen att fullmäktige 
beslutar i enighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att Håbo kommun ingår borgen såsom f6r egen 
skuld, f6r BRF Väppeby 2:s lånef6rpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 38220750 kronor, jämte därpå löpande ränta och kost
nader. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att verkställa kommunfull
mäktiges beslut. 

3. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av bostadsrätts
f6reningen Väppeby 2 om 0,20 procent på den utnyttjade delen av bor
gensåtagandet. 

Beslutsexpediering 
BRF Väppeby 2 c/o ekonomichef 
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Kommunfullmäktige 

KF § 68 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/73 

Beslut om investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och 
budgetstyrprinciper 

Sammanfattning 
Den totala investeringsvolymen för år 2014 uppgår till 84,4 mkr inklusive 
taxefmansierade verksamheter, utöver investeringsbehov redovisas utgiften 
för medfmansiering av citybanan i tjänsteskivelsen. För att fmansiera beho
vet av investeringar år 2014 och utgiften för medfInansiering av cityballan 
behöver kommunen låna upp ca 36,5 mkr. 

Beslutsunderlag 
Underlag till investeringsbudget för år 2014 med plan och styl-principer, 
2013-08-06 
Arbetsutskottets beslut 2013-08-20, § 105 
Förslag till investeringsbudget år 2014 med plan 2015-2016 och budget
styrprinciper daterad 2013-08-27 
Tjänsteskrivelse 2013-09-02 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02 § 130 
Moderaternas förslag till investeringsbudget år 2014 och budgetstyrprin
CIper. 

Styrelsens tillstyrker majoritetens förslag till investeringsbudget med mera. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Häggiund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Karl-Hemik Nruming (M) redovisar Moderaternas förslag till investerings
budget med mera. Förslaget avviker från majoritetens förslag gällande dels 
ett anslag för centrumutveckling som föreslår fInrulsieras genom uteblivet 
byggande av ett "sandhopp" i Skokloster och dels ett anslag för under
håll/asfaltering om 1 O Mkr som föreslås fmrulsieras med förvälltad återbe
talning från AFA. Karl-Hemik Nruming (M) och Carina Lund (M) yrkar bi
fall till förslaget. 

Kommunstyrelsens ordförande Agneta Häggiund (S) meddelru" att majorite
ten är beredd att diskutera Moderaternas förslag om underhåll/asfaltering ef
ter det att 2013 års delårsbokslut föreligger. Carina Lund (M) meddelru" att 
hon ställer sig positiv till detta. 

Ajournering kl. 20.00-20.15. 

Efter aj ourneringen meddelar ordförrulden att frågan om anslag för under
håll/asfaltering kOlmner att behandlas i samband med fullmäktiges sanllllrul
träde i november 2013. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 68 

Olmöstning 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/-3 

Efter avslutad debatt konstaterar ordfåranden att två fårslag till beslut fåre
ligger i form av dels styrelsens fårslag och dels Moderaternas fårslag. Ord
fåranden fåreslår att fårslagen ska prövas mot varandra. Fullmäktige god
känner detta. Efter prövning av de båda fårslagen mot varandra, konstaterar 
ordfåranden att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens fårslag till be
slut. 

Emot beslutet reserverar sig samtliga tjänstgörande ledamöter fåreträdande 
(M) (Carina Lund, LelIDmi Carlsson, Anna Wiberg, UlfWinberg, Cecilia 
Liden, Karl-Henrik Nanning, Nils-Åke Mårheden, Katarina Niss, Karl-Axel 
Boström, Bjöm Hedö och Bo Jonson). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer budgetstyrprinciper får styrelsen och nämnder. 

2. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till investeringsramen 
totalt får investeringsbudget år 2014 om 84400 tkr, enligt nedan. 

Skattefinansierade verksarn11eter 

Miljö- och tekniknänmden 63962 tkr 

Skolnfum1den l 996 tkr 

Bildningsnfum1den 600 tkr 

Socialnänmden 2895 tkr 

KOlmnunstyrelsen 3 192 tkr 

Taxefmansierade verksamheter 

Va-verksamhet Il 770 tkr 

3. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 hm' rätt att ny
upplåna, d.v.s öka kommunens skulder under år 2014, med totalt 
36,5 mkr. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF & 68 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/7'( 

4. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2014 och vid omförhandling/omplacering av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

5. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbo
hus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 790 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta belopp 
avser befintlig borgensförpliktelse om 670 mkr som kommunen har till 
Håbohus AB och beräknad nyupplåning om 120 mkr år 2014 för bl.a 
byggnation vid Väppeby och glastomten. 

Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
HåbohusAB 
Berörda nämnder ( kopia av beslut samt kopia av dokument ks hidnr 
2013.2185 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 69 

Datum. 
2013-09-23 

KS 2012/38 

Redovisning av beredd motion om införande av system med po
litiska lärlingar, motionär: Tomas Alm (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-03-26 § 36, att remittera inkommen motion om 
införande av system med politiska lärlingar till demokratiberedningen för 
beredning. 

Av motionen framgår följande i sin helhet. "Att ta på sig ett politiskt upp
drag utan att ha fått möjlighet att under en tid få pröva uppdraget som poli
tiker är för många ett stort steg. andra kommuner har man prövat lärlings
platser för nya politiker under en begränsad period. Bifogat ligger ett regel
verk från en kommun som har positiva erfarenheter av systemet. Fler vågar 
ta att steget bli aktiva politiker. 

Man kan begränsa antalet lärlingar från respektive p81ii att verka samtidigt 
inom den kommunal politiska arenan, Men genom att öka bredden av och 
skaffa erfarenhet för nya politiker har kommunen stora fördelar att vinna 
Systemet har också en klart begränsad kostnad som kan rymmas inom re
spektive nämnds budget. 

Folkpartiet Liberalerna yrkar: 

att kommunfullmäktige beslutar att införa ett system med tillfälliga lärlings
platser för politiker." 

Till motionen finns ett förslag med ett antal punkter gällande ett förslag till 
regler för politiska lärlingar. Av förslaget framgår bland annat förslag till 
tidsbegränsning av uppdraget, ersättning för "uppdraget" med mera. 

Kansliets beredning 
I s81nb811d med att fullmäktige 2013-04-22, § 27, antog förslaget om en ny 
politisk organisation så tillsattes även en tillfällig beredning, bestående av 
gruppled81na för samliga partier i fulhnäktige, med uppdrag att senast i maj 
2014 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på: antalet ledamöter 
och ersättare i nänmder och styrelser, införande av oppositionsråd och 
arvoden till fÖliroendevalda. 

Vid ett eventuellt inrättande av ett system med politiska lärlingar så behöver 
kommunen bland annat fundera över hur lärlingarna ska utses, och vilken 
typ av ersättningsnivå som ska utgå till dem. 

I och med att fr'ågan om inrättandet av ett system med politiska lärlingar till 
mångt och mycket handlar om att filma nya vägar för att underlätta för med
borg81"e i kOlmnunen att engagera sig politiskt, så menar K811sliet att for
mema för detta också bör diskuteras och beredas politiskt. Kansliet föreslår 
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Datum 
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därför att den tillfålliga beredningen får ett kompletterande uppdrag att be
reda motionen och återkomma med förlag senast i maj 2014. 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2012-03-21 
Fullmäktiges beslut 2012-03-26, § 36 
Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 
Tjänsteskrivelse 2013-05-30 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 92 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 115. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut att remittera motionen 
till demokratiberedningen. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till den tillfålliga beredningen, med upp
drag om att redovisa förslag på: antalet ledamöter och ersättare i nämn
der med mera, inför den konmlande mandatpelioden,att bereda motio
nen och återkomma till fulhnäktige ett förslag senast maj 2014. 

Besl utsexped ieri n g 
Kommundirektör 
Tf kanslichef 
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KF§ 70 

Datum 

2013-09-23 

Kf' 201//43 

Redovisning av beredd motion om ökad vistelsetid i förskolan 
för barn till föräldralediga, motionär Anders Nilfjord (FP) 

Sammanfattning 
Motionen överlämnades 2012-04-23 av fullmäktige till skolnämnden får be
redning. Av nämndes beredning av äJ:endet, 2013-05-08, § 39, framgår i 
sammanfattning fålj ande: 

Enligt skollagen ska bam från och med ett års ålder till fåräldrar som är ar
betslösa eller fåräldralediga, erbjudas förskola under minst tre timmar per 
dag eller 15 timmar i veckan. 

Motionären fåreslår att brun till fåräldralediga får rätt att välj a mellan 15 
thmnar i veckrul året nmt eller 25 tinunru" i veckan under skolveckor. Detta 
ilmebär att bamen inte skulle ha rätt till fårskola under t.ex. sport- och 
påsklov m.m. Under sOlmnarlovet räcker det med att bamen är hemma 7 
veckor. Att infåra denna möjlighet skulle inte innebära ökade kostnader får 
fårskoloma och därigenom inte heller för kommunen. 

Motionären föreslår att fullmäktige ger skolnämnden i uppdrag att infåra 
möjlighet till 25 thmnru's vistelsetid i förskolan får brun till fåräldralediga. 

Skolnämnden avstyrker motionärens fårslag med hänvisning till att ett infå
rande av denna möjlighet bedöms komma att påverka verksanlhetens kvali
tet negativt srunt medfåra ökande kostnader med ca, 160 000 kr/år dels får 
tillkommande personal och dels får ökade kostnader för måltider. Nämnden 
anfår vidru'e fåljande: "Motionärens fårslag kan vara en god ide när barn
gruppemas storlek minskats och när förskoleverksrunhetens strukturella 
kostnader ligger i nivå med, eller över, likets. Men i den rådande situationen 
är fårvaltningens inställning att de insatser som bör prioriteras i fårskole
verksrunheten leder till minskade bru11grupper och ökad kvalitet." 

Nänmdens tidigare yttrande över motionen 2012-11-08, § 80, återremittera
des till nänmden av kOlmnunstyrelsens arbetsutskott får redovisning av fak
tiska kostnader med mera får ett genomfårande av motionens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-04-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23, § 51 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-01-22, § 3 
Skolnämndens beslut 20l3-05-06, § 39 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsutskottets fårslag till beslut 2013-08-20, § 93 
KOlmnunstyrelsens förslag till beslut 20l3-09-02, § 116. 

Styrelsen fåreslår att motionen bifalls med vissa tillägg. 
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Datum HÅBO 
SAMMANTRÅDESPROTOKULL 

KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF § 70 rrs 2012/43 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Pyry Niemi (S) redovisar följande yrkande: "Kommunfullmäktige uppdrar 
till skolnämnden att från och med 1 januari 2014 inlöra möjligheten till 25 
timmars vistelsetid i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Valmöjlig
heten ska gälla under hela ål'et och under lov, men inte under kvällar och 
helger. 
Den utökade vistelsetiden inom förskolan, ska hanteras inom 2014 års bud
getram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnämnden att revidera aktuella regelverk i enlig
het med beslutet." 

Fred Rydberg (KD) yrkar att motionen och Niemis yrkande ska avslås. 

Håkan Welin (FP) och Karl-Hemik Nanning (M) yrkar att motionens för
slag ska bifallas. 

Omröstning 
Efter avslutad debatt konstaterar ordföranden att följande förslag till beslut 
föreligger: Kommunstyrelsens förslag till beslut, Pyry Niemis (S) tilläggs
yrkande/förslag till beslut, Karl-Hemik Nannings (M) och Håkan Welins 
(FP) yrkande om att motionens förslag ska bifallas samt Fred Rydbergs (S) 
avslags förslag. Ordföranden föreslår att fullmäktige först prövar motionens 
förslag mot avslagsyrkandet. Fullmäktige godkfumer detta. Efter prövning 
av de båda förslagen, ställda mot varandra, konstateras att fullmäktige utser 
motionens förslag som motförslag till styrelsens förslag till beslut. Efter det
ta föreslås att fullmäktige prövar Niemis (S) tilläggsyrk8l1de. Fullmäktige 
godkänner ordningen för Olm·östningen. Ordför8l1den prövar därefter motio
nens förslag mot styrelsens förslag och filmer att fullmäktige beslut8l' enligt 
styrelsens förslag till beslut. 

Emot beslutet reserverar sig s8l11tliga tjfulstgör8l1de led8l11öter företräd8l1de 
(M): Carina Lund, Lemlart Carlsson, Anna Wiberg, Ulf Winberg, Cecilia 
Liden, K8l'I-Hemik N8lmIDg, Nils-Åke Mårheden, Kat8l'ina Niss, Karl-Axel 
Boström, Bjöm Hedö och Bo Jonson, s8lntliga tjänstgör8l1de led8l11öter fö
reträdande (FP): Håk8l1 Welin, Bengt Skiöld, Gunilla Alm och Berith 
Skiöld, tjänstgör8l1de led8lnot företrädande (KD): Fred Rydberg samtliga 
tjänstgör8l1de led8l11öter företrädande (C): Göran Eriksson, Bert Stenlund 
och Lisbeth Bolin, 

Avslutningsvis pröv8l' ordföranden Niemis (S) tilläggsyrk8l1de/förslag till 
beslut och firnler att fullmäktig beslut8l' enligt detta, 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2470 



HABO 
~AMMA~TRÄOESPROTOKOtt--------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 70 

Kommunfullmäktiges beslut 

Datum 

2013-09-23 

KS 2012/43 

1. Fullmäktige beslutar uppdra till skolnämnden att från och med 1januari 
2014 införa möjligheten till 25 timmars vistelsetid i förskolan och den 
pedagogiska omsorgen. Valmöjligheten ska gälla under hela året och 
under lov, men inte under kvällar och helger. Den utökade vistelsetiden 
inom förskolan, ska hanteras inom 2014 års budgetram. 
Fullmäktige uppdrar till skolnärnnden att revidera aktuella regelverk i 
enlighet med beslutet. 

Beslutsexpediering 
SkolnäImlden 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2013.2470 



Bålsta 2013-09-23 

Protokollsnotering: 

Motion ang utökad tid i förskolan 

Vi moderater anser att motionens intention att ha en utökad tid från 15 till 25 timmar/vecka är bra 

under förutsättning att detta ger barnen utökad tid hemma under skolans olika lov. Förändringen 

gör att belastningen på förskolorna minskar under sommar, jul och övriga storhelger och att 

personalen på så sätt kan få möjlighet till ledighet och ett lugnare arbetsklimat. Barnen får här även 

en mer sammanhängande tid på förskolan och en längre ledighet med föräldrar och syskon under 

skolans olika lov. 

Karl-Henrik Nanning (m) 

Gruppledare 



HÄBO 
SAMMANTRÄ1JESPROTOKOt-rt------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 71 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/85 

Beslut om uppföljning av verkställighet 

Sammanfattning 
I en rapport från kommunens revisorer daterad 2012-03-09 så granskades 
verkställigheten av ett antal av fullmäktiges beslut. Rapporten konstaterade 
att verkställighets graden inte låg på en tillfredställande nivå och att det inte 
fanns någon tydlig rutin för bevakning och återrapportering av utdelade 
uppdrag. 

Den absolut största andelen av faktiska uppdrag från fullmäktige till de 
kommunala nämndenm har sitt ursprung i beredningen av inkomna motio
ner eller medborgarförslag. Uppdragen handlar då om att fullmäktige an
tingen har remitterat en motion till en nämnd för beredning, eller om att 
fullmäktige bifallit en beredd motion och därmed uppdragit till nämnd att 
verkställa den. 

KommU11styrelsens uppdrag är, enligt kommunallagen, att agera verkstäl
lande med ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt att ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet. 
Enligt kommunallagen åligger det även särskilt styrelsen att verkställa full
mäktiges beslut. 

Mot bakgrund av detta så har kommunstyrelsens kansli genomfört en 
granskning av verkställighets graden bland ett urval av beslutade motioner. 

Undersökningen 
KOll11TIU11styrelsens kansli har undersökt verkställighets graden i 14 st beslu
tade motioner och medborgarförslag under perioden 2010-2012. Av U11der
sökningen framgår att 8 st beslut inte kan anses som verkställda. 

Anledningarna till detta skiljer sig åt från fall till fall men handlar bland an
nat om minskade resurser eller oklar fmansiering. Det går även att utläsa att 
bifallna motioner ibland får vänta på verkställighet i upp till 2-3 år. 

Slutsatser 
Kansliet har sedan tidigare noterat vissa problem i hanteringen av motioner. 
Det har framförallt handlat om att motioner och medborgarförslag som re
mitterats av fullmäktige tillnänmderna och kommunstyrelsen ibland blir 
"liggande" en ganska lång tid ilman handläggning, och behandling i nänmd. 

Men undersökningen påvisar även att bifallna motioner och medborgarför
slag riskerar att få vänta en längre tid på att bli verkställda. 

Med detta som utgångSpU1Uct så föreslår kommunstyrelsens kansli att följan
de hanterillg av motioner och medborgarförslag införs: 
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HABO 
SAMMANTRADESPROTOKO~L~L------------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 71 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/85 

Kommunfullmäktige remitterar alltid motioner och medborgarförslag till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterar i sin tur mo
tionen eller medborgarförslaget till den eller de nämnder som berörs eller till 
handläggare på kommunledningskontoret. Förslag till yttrande, slcrivs av 
tjänsteman och mallen för tjänsteutlåtande ska användas. På så sätt kan pro
tokollsutdraget fungera som remissvar. Nämnden fastställer yttrandet och 
skickar det till kommunstyrelsens kansli som bereder ärendet inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då en nämnd ska yttra sig över 
en motion ska ärenderubriken som användes i kommunfullmäktige även an
vändas i nämnden. 

På så sätt så har kommunstyrelsen en bättre möjlighet att kontrollera att re
misstider följs, och kan på ett tydligare sätt sammanställa yttranden från oli
ka nämnder. Det ger också kommunstyrelsen bättre förutsättningar att läJ.lma 
förslag om återrappOliering om motionens verkställighet till fullmäktige. 

För att fullmäktige ska hållas infOlmerad om verkställighets graden av de be
slut man fattat så behöver även en rutin upprättas som talar om hur och när 
en sådan återrappOliering kan ske. 

Kommunstyrelsens kansli föreslår däJ.·för att kommunstyrelsen en gång per 
år, förslagsvis i samband med fullmäktiges sammanträden i december, redo
visar verkställigheten i urval av bifallna motioner och medborgarförslag till 
fulhnäktige. 

För att en sådan uppföljningsrutin ska fungera så är det viktigt att understry
ka att både motioner och medborgarförslag innehåller förslag till någonting 
och ska alltså inte behandlas eller betraktas som frågor. Det väldigt svål i att 
utvärdera graden av verkställighet i ett medborgarförslag eller en motion 
som "anses besvarad", eftersom det skapar en otydlighet kring vad som fak
tiskt ska genomföras. Kansliet föreslår däJ.'för att följande beslutsformule
ringar används: 

• Bifall ( som innebär att det som motionenlmedborgarförslaget före
slår ska genomföras) 

G Bifall till viss del (som imlebär att en del av det som motio
nenlmedborgarförslaget föreslår ska genomföras, här är det viktigt 
beslutet tydligt förklarar vilken del av motionenJmedborgarförslaget 
som ska bifallas) 

G Avslås (som ilmebär att det som motionenJmedborgarförslaget före
slår inte ska genomföras) 

CD Ska anses färdigbehandlad med hänvisning till de omständighe
ter/fakta som inllämtats under remissen, 
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KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF § 71 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2013-06-26. 

KS 2013/R5 

Skrivelse "Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut", 2013-07-30 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 96 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 119. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige godkänner och uppdrar till kommunstyrelsen att införa re
dovisad rutin för beredning och åtenapportering av fullmäktiges beslut. 

2. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, då behov uppstår, ändra 
och komplettera rutinen för översyn av verkställigheten av kommun
fullmäktiges beslut. 

3. Fullmäktige noterar redovisningen "Uppföljning av kommunfullmäkti
ges beslut - En redovisning av status för utvalda motioner och medbor
garfdrslag",2013-07-30. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 72 

Datum 

2013-09-23 

KS 2011/42 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fulhnäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

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

till: 
Om inköp av trådlöst voterings-
system, Fred Rydberg (KD) Kommun-
(2010/48) 2010-06-14 styrelsen 2013-11-25 (KS) 

Om uppföljning och 
effektivisering av kOlmnun- Demokrati-
fullmäktiges sammanträden, beredningen 
motionär: Nihad Hodzic (C) kommun 
(2012/9) 2012-02-27 styrelsen 2013-11-25 (KS) 

Om att förebygga att barn inte 
vräks, motionär; Tomas Alm (FP) Social-
m.fl. (2012/64) 2012-06-11 nämnden 2014-03-03 (KS) 

Om egen bärbar dator/läsplatta 
från l:a klass i skolan, 
motionärer: Göran Eriksson (C), 
Lisbeth Bolin (C) och Nihad Skol-
Hodzic (C) (2013/75) 2012-06-10 nfumlden 2014-03-03 (KS) 

I~ I 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 72 

Om utökad valfrihet genom 
införande aven LSS-peng, 
motionär: Carina Lund (M) 
(2013/80) 

Medborgarförslag: 

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

Om insarnlig av IT-utrustning 
till fönnån för tredje världen, 
(2012/67) 

Om kostnadsfri ledsagning 
(2013/42) 

Om att ordna en plan för 
BMX -cykling m.m. i 
Skokloster (2015/52) 

Om att anlägga en lekplats i 
Kräggaonu'ådet (2013/79) 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPR()IOKO-cL 
Datum 

2013-09-23 

KS 2011/42 

2013-06-10 

Fullmäktige: 
behandlad 

2009-09-28 

2012-06-11 

2013-02-25 

2013-04-22 

2013-06-10 

Social
nämnden 2014-03-03 (KS) 

Remitterad till: Preliminärt datum 
för återredovisning 
till: 

Kommun
styrelsen 

Kommun
styrelsen 

Social
nämnden 

Kommun
styrelsen 

Miljö- och 

2013-11-23 (KS) 

2013-11-25 (KS) 

2013-11-25 (KS) 

2013-11-25 (KS) 

tekniknämnden 2014-03-03 (KS) 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-10, 
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HABO 
SAMMÄNTRÄDESPR-OTOKO·~LL~----------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 72 

Datum 

2013-09-23 

KS 2011/L1~ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar fåreliggande srumnanställning av ej beredda motioner och 
medborgarfårslag. 

2. Fulhnäktige noterar att ett antal medborgru'fårslag och motioner tillkommer i srunband 
med dagens srunmanträde. 

Beslutsexpediering 
Berörda nä1lll1der 
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··HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 73 

SAMMANTRÄDE~~ROlrcr~OT[ 
Datum 

2013-09-23 

KS 2010/111 

Socialnämndens redovisning av ej verkställda gynnande beslut 
enligt 9 § LSS och 4 kap Sol 

Sammanfattning 
Socialnämndema är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade in
satser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) el
ler enligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Nämnden ska också på motsvarande sätt rappOliera om en insats har 
avbrutits m~h inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan Socialstyrelsen välja att hos forvaltningsrätten foreslå att kommunen 
tilldöms ett vite från tiotusen kronor och upp till maximalt en milj on kronor. 

Av socialnämndens redovisning 2013-06-11, § 52, framgår fOljande: 

Läge i Håbo kommun 2013-03-31 
Håbo kommun har totalt sex beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per den 31 mars 2013, vilket rapporterats in till Socialstyrelsen 
2013-04-24. Samtliga dessa är enligt LSS. 

Inom LSS, avseende bostad med särskild service för vuxna eller annan sär
skilt anpassad bostad for vuxna enligt LSS 9 § 9 stycket, finns det samman
lagt sex rapporterade beslut som inte har verkställts inom rimlig tid. 

Två av dem önskar inte bostad fOr tillfållet, och kOlnmer eventuellt att åtelia 
sin ansökan inom kort. Resterande fyra av dem har uppgett att de avvaktar 
nytt gruppboende i Håbo kommun och önskar dessforinnan inte bli erbjuden 
annan verkställighet. Dessa beslut är inte nya utan de är rapporterade även i 
tidigare kvartaL Ett beslut som tidigare rappOlierats till Socialstyrelsen är 
avslutat, då klient återtagit sin ansökan. 

Av de tidigare rapporterade besluten enligt SoL avseende penl1anent bostad 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL, har samtliga sex beslut avslutats. 
Ett beslut är avslutat då klient avlidit och resterande fem är verkställda. Tre 
stycken har flyttat in till äldreboendet Pomona och två stycken till nya äld
reboendet Solängen. 

Det äldsta beslutet om bostad med särskild service enligt LSS är fattat i juni 
2009. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sarnmanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det, liksom tidigare, 
endast är biståndsbeslut om boende enligt LSS som inte har verkställts inom 
rinllig tid. 
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HABO 
SAl'IIIWfANTRÄ1YESPROTOKO"-L~L------

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF ~ 73 

Datum 

2013-09-23 

KS 2010/1 11 

Projektering för ytterligare bostäder med särskild service enligt LSS är där
för fortsatt en viktig del av förvaltningens verksamhets analys för åren 2013-
2015. 

I nuläget finns inga beslut kvar som ej har verkställts enligt SoL och som 
avser boende. Håbo kommuns nya äldreboende Solängens har avhjälpt flera 
av de tidigare ej verkställda besluten enligt SoL. 

Nämnden överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige och kommu
nens reVIsorer. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-06-11, § 52 
Tjänsteskivelse 2013-08-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 94 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02 § 117. 

Styrelsen överlämnar redovisningen till fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Revisorerna 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 74 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Datum 

2013-09-23 

KS 2013/83 

Beslut dels om justerade valdistrikt och dels om namn på di
strikten - inför de kommande valen år 2014 

Bakgrund 
Under år 2014 sker allmänna val dels till Europaparlamentet 2014-05-25 
och dels till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige, 2014-09-14. Båda 
valdagarna föregås aven period för förtidsröstning. 

Håbo kOlmnun utgör en valkrets som är uppdelad i tio valdistrikt. Bestäm
melser för valdistriktens utformning återfInns dels i vallagen och dels i 
Vahnyndighetens manual gällande valgeografI med mera. Av dess framgår 
bland annat att antalet röstberättigade i ett distrikt skall omfatta mellan 1000 
och 2000 personer samt att ett distrikt ska utgöras aven geografIsk obruten 
yta. Valmyndigheten rekonllnenderaJ." att distrikten namnges så att den rös
tande ska förstå vilket område som avses bara genom att läsa naJllilet. För 
närvarande är distrikten benämnde Håbo l till Håbo 10. 

Länsstyrelsen ska senast den l december, året före valåret, beslut om indel
ning i valdistrikt, innebäJ."ande att fullmäktiges beslut ska föreligga i länlplig 
tid före detta datum. 

I den nuvarande valkrets indelningen är distrikt 2 uppdelat i två enklaver. 
Antalet röstberättigade i nuvaraJlde distrikt 10 uppgår till ca 2000 röstberät
tigade. 

Valnämnden redovisar i beslut 2013-06-26, § 6 förslag till justerade valdi
strikt, innebärande en anpassning dels till vallagen och även till Vahnyndig
hetens rekommendation gällaJlde distriktsindehlingen. 

NäImldens förslag innebär i huvudsak att distrikt 2 i Bålsta tätort fortsätt
ningsvis utgörs av ett sammanhållet omJ."åde och att distrikt 10 för Skoklos
ter tätort med kringOlmåde, yt- och befolkningsmässint minskat så att det 
hålls inom den övre gränsen för antalet röstberättigade. Område 9 för Över
gran har utökats med motsvaraJlde Olmåde. Till detta kOlmner vissa smärre 
justeringar av vissa av de övriga åtta Olmådena. 

Nänmden redovisar vid SaJmlla tillfälle även förslag till narnnsättning av de 
tio distrikten. 

Beslutsunderlag 
Nuvarande valdistrikts indelning 
Förslag dels till ny valkretsindelning och dels till namnsättJ.1ing av val
diskrikten enligt valnäImldens förslag, 2013-06-26, § 6 
Vallagen (2005:837) 
Valmyndighetens manual för länsstyrelsens och valnämndens arbete 
med valgeografI och mandat 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 74 

Valnämndens beslut 2013-06-26, § 6 
Tjänsteskrivelse 2013-08-06 

Datum 

2013-09-23 

KS 2013/83 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 109 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02 § 134. 

Styrelsen tillstyrker fårvaltningens fårslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar godkänna valnämndens förslag till justerad 
valkretsindelning i enlighet med vah1ämndens beslut 2013-06-26, § 6. 

2. Fullmäktige beslutar godkänna valnäJ.m1den förslag till ny beteckning av 
respektive valdistrikt i enlighet med nämndens beslut 2013-06-26, § 6: 

Nuvarande beteckning Ny beteckning 

Håbo 1 
Håbo2 
Håbo3 
Håbo4 
Håbo 5 
Håbo6 
Håbo7 
Håbo 8 
Håbo9 
Håbo 10 

Beslutsexpediering 
Valnämnden 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

EXPEDIERAD 

Mansängen 
Skörby 
Eneby 
Råby 
Fånäs 
Västerängen 
ÅsenOlmådet 
EkillaOlmådet 
Övergran 
Skokloster 
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KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

KF § ~5 KS 2013/98 

Beslut om regler för kulturstipendium i Håbo kommun 

Sammanfattning 
I och med fullmäktiges beslut 2013-03-25 så övertog kOlllinunstyrelsen an
svaret för kultur- och fritidsfrågor från bildningsnämnden. Bildningsnämn
den har vartannat år sedan 2007 delat ut Håbo kommuns kulturstipendium 
till personer, grupper, ensembler eller organisationer som är bosatta i - eller 
har anknytning till - Håbo kommun och som gjort uppmärksammade och 
allmänt erkända insatser på det kulturella Ollli"ådet. 

Utdelningen av kulturstipendiet regleras av reglemente som har antagits av 
fulhnäktige. 

För att tydliggöra kommunstyrelsens ansvar för kulturfrågol11a och för att 
förenkla handläggningsprocessen så föreslår kOlllinunstyrelsens kansli att 
reglemente för kulturstipendium, beslutat 2007-06-18 § 70, upphör att gälla 
och ersätts av regler för kulturstipendium i Håbo kommun. 

I det föreslagna regelverket så tydliggörs kommunstyrelsens ansvar för kul
turstipendiets utdehling. Vidare så tydliggörs handläggIlingsrutiner och an
sökningsförfarande. Ett tillägg med lydelsen "stipendiater bör företrädelse
vis vara i början av sin konstnärliga eller kulturella kalTiär" även infogats i 
reglel11a. Kansliet gör bedölllilingen att sådan skrivelse ger kommunen möj
lighet att stödja utvecklandet av ungt konstnärskap. Vilket ligger i linje med 
fullmäktiges mål om att brun och unga i Håbo kommun ska ges bästa möjli
ga förutsättningar för personligt utveckling och lärande. 

Krulsliet föreslår även att fulhnäktige delegerru" rätten att göra frruntida ju
steringar eller förändringru" i reglel11a till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Regler för kulturstipendium i Håbo kOlllinun, hid.nr: 2013.2334 
Tjänsteskrivelse 2013-08-26 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 136. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att anta regler för kulturstipendium i Håbo kom-
mun och dänned upphäva reglementet för kOlllinunens kulturstipendium. 

2. Fullmäktige beslutar att kommunstyrelsens äger rätten att besluta om 
framtida justeringar och förändringar i regel för kulturstipendium i Håbo 
kommun. 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 75 

Bes I utsexped ieri ng 
Tf kanslichef 

SAMMANTRÄlJESPROTOKOO:------
Datum 

2013-09-23 

KS 2013/98 

Kulturstrateg (kopia av beslut samt kopia av regler) 
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Datum 

KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 76 KS 2009/96 

Redovisning av revisionsrapport - "Granskning av bygglovshan
tering" 

Sammanfattning 
Föreligger granskningsrapport om bygglovshantering. Revisorerna rekom
mendationer ett antal åtgärder bland annat inom områdena målstyrning, 
måluppfyllelse, införande av prioriteringsordning för verksamheten samt en 
strategi för rekrytering och bibehållande av personal. 

Rapporten redovIsas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport - "Granskning av bygglovshantering, juli 2013" 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige noterar rapporten som delgiven. 

Besl utsexpediering 
Kommunfullmäktiges revision 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 77 

SAMMANTRÄDESPROTurrOTL 
Datum 

2013-09-23 

KS 2013/113 

Motion om miljöstrategi för Håbo kommun, motionär: Göran 
Eriksson (C) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås följande, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 
om att Håbo kOlnmun år 2050 ska vara oberoende av fossila bränslen: 

Miljöstrategiarbetet slutförs aven beredningsg111pp u11der kommunfullmäk
tige med representanter från t ex Omställningsgmppen i Håbo, Naturskydds
föreningen och andra miljöorganisationer i kOlnmunen. 

En kommunikationsplan tas fram med utgångspunkt från förslagen i miljö
strategin. T.ex. bör aktiviteter genomföras för att infonnera fastighetsägarna 
om möjligheter och vinster med installation av solfångare och solceller. En 
"solkarta" likna11de Stockholms solkarta som finns hos 
www.eneriradgivarna.se bör tas fram av GIS avdelningen. 

Förslaget till energi effektiviserings strategi aktualiseras, fastställs och im
plementeras i verksamheterna. 

Till strategierna skall kopplas mätbara mål vilka följs upp och redovisas i 
kommunens årsredovisning. 

Håbo kommun inleder samarbete med Knivsta kommun kring arbetet med 
miljöfrågor. 

I motionen nämns ett antal organisationer och städer i Centraleuropa som 
stödjer respektive verkar för fossilfrihet. 

Beslutsunderlag 
Motion från Göran Eriksson (C) 

- Tj änsteskrivelse 2013 -09-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kOlnmunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
maj månad 2014. 

Bes I utsexped ieri ng 
Kommunstyrelsen 
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HÄBO 
KOMMUN 

Datum 

2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF § 78 KS 2013/107 

Motion om redovisning av utbetalning av föreningsbidrag och 
föreningars kostnader för nyttjande av kommunens anläggning
ar samt kommunens subventioner för uthyrningen, motionär: 
Björn Fredriksson (M) 

Sammanfattning 
Av motionen framgår bland annat följande: 

"Vilken kostnad har Håbo kommun för vårat lokala föreningsliv? Speciellt 
för de föreningar som engagerar våra barn? 

Enligt kommunens hemsida flims drygt 200 föreningar. Av dessa är 65 id
rottsföreningar, Il barn och ungdomsorganisationer. Ytterligare ett antal 
engagerar också ungdomar. Totalt således cirka 70 föreningar. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion är inte mins
ka det stöd man får idag. Men man hör, kanske inte dagligen men väldigt 
ofta, att vissa föreningar får mer än andra. Andra påstår att tjejspOlien, som 
t.ex. ridning missgylmas. Men är det så? 

Vårat yrkande är således: 

För 2012 och 2013 göra en sammanställning / förening vilka bidrag som be
talts ut, föreningarnas kostnad för att använda kommunens anläggning samt 
vad kostnaden utan subventioner har varit för dessa." 

Beslutsunderlag 
Motion 2013-09-14 

- Tjänsteskrivelse 2013-09-18. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelsens beredning av ärendet bör föreligga senast under 
april månad 2014. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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KOMMUN 2013-09-23 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

1<8 2010/113 

Noteringar från allmänhetens frågestund 2013-09-23 

Sammanfattning 

I samband med frågestunden vid fulhnäktiges sammanträde 2013-06-10, re
dovisades en fråga om ingått leasingavtal bland annat får en lastbil. Frågan 
ställdes till milj ö- och tekniknäIllildens ordförande Christian Ghaemi (MP), 
om undertecknandet av avtalet fåregåtts aven ekonomisk bedömning som 
underlag får avtalet 

Vid dagens sammanträde kommenterar milj ö- och tekniknäInndens ord
fårande frågestälhlingen. 

Då inga fler frågor fårelåg avslutade ordfåranden frågestunden. 

Förslagsställarna till medborgarförslag om naturreservat i Skokloster, 
"energieffektivisering" av småhus samt traflk:fårhållanden efter Enköpings
vägen, kOlnnlenterar beredningen av fårslagen respektive presenterar sitt 
fårslag. 
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