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Tjänstgörings-/ närvarolista §§ 108-126 

Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersättare 
Agneta Hägglund (S) N 
Pyry Niemi (S) N 
Eva Staake (S) N 
Lars-Göran Bromander (S) N 
Eva Hellberg (S) N 
Solveig Kalliomäki (S) N 
Chris Bremark (S) F Gunilla Gustavsson (S) 
Fredrik Anderstedt (S) N 
Sixten Nylin (S) F Sven OlofDväring (S) 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Billevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) F Sven Svanström (Båp) 
Birgitta Green (Båp) F 
Christian Nordberg (Mp) N 
Sofie Bergengren (Mp) N 
LeifLindqvist (V) N 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) N 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) F Christer Liden (M) 
Cecilia Liden (M) N 
Björn Fredriksson (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F Ralph Abrahamsson (M) 
Karl-Axel Boström (M) F Liselotte Grahn Elg (M) 
Björn Hedö (M) F Björn Allskog (M) 
Bo Johnson (M) N 
Bengt Skiöld (FP) N 
Håkan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) F Mari Lindros-Sjöblom (C) 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 

Total antalledamöter och tjänstgörande 40 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), Tjänstgör 
Sven OlofDväring (S), Tjänstgör 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
Jan Barrefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

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

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

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Sverndal (V) 
Jonas Sällström (V) 

F 

N 
N 
F 
N 
N 

F 

N 
F 

F 
F 

Närvaro 

Totalt antal närvarande icke tjänstgörande ersättare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

Omröstning § 
Ja l Nej l Avstår 

Omröstning § 
Ja l Nej l Avstå 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Christer Liden (M), Tjänstgör 
Ralph Abrahamsson (M), Tjänstgör 
Joachim Westerlund (M) 
Liselotte Grahn Elg (M), Tjänstgör 
Ingemar Nordström (M) 
Björn Allskog (M), Tjänstgör 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Nil:f;jord (FP) 
Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros-Sjöblom (C), Tjänstgör 

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

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning § 
Ja l Nej l Avstå 

F 

F 

N 
F 

F 

N 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-02-24 

§ l 08 Godkännande dels av att kungörelse skett i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 109 Beslut om Företagspolicy för Håbo kommun 

§ 110 Beslut om ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo Marknads 
Aktiebolag 

§ 111 Beslut om ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus Aktiebolag 

§ 112 Beslut om markanvisningspolicy 

§ 113 Beslut om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd enklare 
fotvårdsbehandling 

§ 114 Beslut om att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator-mobiltelefon 

§ 115 Beslut om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, Krägga 

§ 116 Medborgarförslag om belysning, beläggning och vägmarkeringar efter 
Kalmarleden, Bålsta tätort 

§ 117 Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en lekplats i Krägga 

§ 118 Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att förebygga att 
barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och Håkan Welin (FP) 

§ 119 Redovisning av beredd motion om utökad valfrihet genom införande av en 
LSS-peng, motionär: Carina Lund (M) 

§ 120 Beslut om ersättningar för ordförandena och vice ordförandena med flera 
medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och dels vid de allmänna 
valen år 2014 

§ 121 Entledigande av uppdrag dels som ledamot i kommunfullmäktige och dels som 
ledamot/vice ordförande i miljö- och tekniknämnden samt fyllnadsval efter 
Karl-Axel Boström (M) 

§ 122 Avsägelse av uppdrag som ersättare dels i kommunfullmäktige och dels i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval efter Joachim Westerlund (M) 

§ 123 Avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktigeberedningen för 
integrationspolitiskt program samt fyllnadsval efter Ulrika Wallin (MP) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

§ 124 Avsägelse av uppdrag och fyllbadsval av huvudman i Sparbanken i Enköping 
efter Kristina Glantz Nilsson 

§ 125 Motion med förslag om ett fmskspråkigt äldreboende, motionär: Fred Rydberg 
(KD) 

§ 126 Medborgarförslag om frigörande av lokaler för föreningslivet genom att Bålsta 
Gymnastikförening får tillgång till för föreningen anpassade lokaler 

Noteringar från allmänhetens frågestund 2014-02-24 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

Kommunfullmäktige 

KF§ 108 

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

Sammanfattning 

I anslutning till öppnandet av sammanträdet genom.f"ors på ordforandens 
forslag, en tyst minut till minne av Kjell-Åke Granander som nyligen 
avlidit. Kjell-Åke Granander har varit en aktiv politiker i många år. 

Ordforanden foreslår att ärendelistan for dagens sammanträde kompletteras 
enligt foljande: 

• Valärende gällande Ulrika Wallin (MP). 

• Valärende gällande Kristina Glantz Nilsson. 

• Motion från Fred Rydberg (KD) med forslag om ett 
finskspråkigt äldreboende. 

Medborgarforslag om frigörande av lokaler for foreningslivet 
genom att Bålsta Gymnastikforening får tillgång till for 
foreningen anpassade lokaler. 

Beslutsunderlag 

Utsänd ärendelista till dagens sammanträde. 
Handlingar tillhörande de tillkommande ärendena (två nya valärenden, 
en motion och ett medborgarforslag). 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige godkänner dels att kungörelse skett i behörig ordning och 
dels kompletterad dagordning/ärendelista. 

1'KI 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.643 
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KF§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/143 

Beslut om Företagspolicy för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

JUSTERARE 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. Därutöver gav de en allmän bild av Håbo kommuns 
bolagsverksamhet i form av ett missiv. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en företagspolicy som ska 
fungera som ett övergripande regelverk för hur relationen mellan Håbo 
kommun och dess företag ska hanteras. Policyn reglerar även hur 
företagsfrågorna ska hanteras internt i kommunen. 

Utöver detta föreslår även Kommunakuten att Håbo kommun antar nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
Dessa kommer att presenteras som egna ärenden. 

Det förslag till företagspolicy som Kommunakuten presenterar har samråtts 
och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning samt av Håbo Marknads 
AB:s och Håbohus AB:s respektive vd:ar. Kommunstyrelsens förvaltning 
förslår därför kommunstyrelsen att besluta att föreslå fullmäktige att anta 
policyn. 

Eventuell fortsatt hantering av de synpunkter som framförs i 
kommunakutens missiv redovisas till kommunstyrelsen utan kommentar, 
eller förslag till beslut om uppdrag eller liknande, från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Missiv från kommunakuten, 2013-12-33 

Företagspolicy för Håbo kommun 
Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 
Arbetsskottets förslag till beslut, 2014-01-21, § 10. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 13. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

f Kl liM l 
Nr2014.644 
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KF§ 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-02-24 

KS 2013/143 

Styrelsen tillstyrker förslaget med tillägget att fullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa förslag på en översyn av 
kommunens bolag med avseende på organisation utifrån kommunens 
övergripande behov. Översynen ska genomföras under inledande delen av 
kommande mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta företagspolicy för Håbo kommun 
2013-12-04, ks hidnr 2013.3494. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att styrelsen ska redovisa 
förslag på en översyn av kommunens bolag med avseende på 
organisation utifrån kommunens övergripande behov. Översynen ska 
genomföras under inledande delen av kommande mandatperiod. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
HåbohusAB 
Kommundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

:Lotl{~ct3-D& l Q.o 
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KF§ 110 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/144 

Beslut om ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbo 
Marknads Aktiebolag 

Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB. I den föreslagna bolagsordningen 
görs vissa justeringar av bolagets exploateringsverksamhet dessutom 
förtydligas de kommunala principerna som utgör ramen för bolagets 
verksamhet. 

I det föreslagna ägardirektivet förtydligas: 

• vilken typ av information som bolaget ska tillhandahålla kommunen, 

• hur formerna för ägarsamrådet med kommunen ska se ut, 

• att bolaget ska vara kommunstyrelsen behjälplig i arbetet med vid 
faststilllandet om huruvida bolagets verksamhet har varit förenligt 
med det kommunala ändamålet, samt 

• att bolaget står under uppsynsplikt av kommunstyrelsen och att 
bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om dess 
verksamheter. 

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbo Marknads AB:s vd. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
Håbo Marknads AB. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.645 
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KF§ 110 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/144 

- Bolagsordning för Håbo Marknads AB. 2013-12-04, ks hidnr 
2013.3495. 

- Ägardirektiv för Håbo Marknads AB, 2013-12-04, ks hidnr 2013.3496. 

- Tjänsteskrivelse 2013-12-23. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 11. 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 14. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 
Agneta Hägglund (S) villlägga till en redaktionell ändring i beslutssatsens 
punkt nummer 2. Agneta Hägglund (S) föreslår att formuleringen "gäller till 
och med" införs istället för nuvarande formulering "upphör att gäller från 
och med". 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget med de redaktionella 
ändringarna. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Agneta Hägglunds (S) förslag 
till redaktionella ändringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hidnr 
2013.3495 och nya ägardirektiv för Håbo Marknads AB 2013-12-04, 
ks hidnr 2013.3496 att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
gäller till och med 2014-02-28. 

Beslutsexpediering 
Håbo Marknads AB 
Kommundirektören 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 111 KS 2013/145 

Beslut om ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Håbohus 
Aktiebolag 

Sammanfattning 
Från 2013-12-01 ändrades kommunallagen avseende kommunstyrelsens 
tillsynsansvar gentemot sina bolag. För att kunna följa lagen krävdes en 
ändring av kommunstyrelsens reglemente, vilket har skett. 

Därutöver kräver den nya lagstiftningen en förändring av de båda 
kommunala bolagens ägardirektiv. I samband med detta beslutades att en 
mer omfattande översyn avseende både Håbohus AB:s och Håbo Marknads 
AB:s bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras. 

För att genomföra detta upphandlades konsultstöd av firman 
Kommunakuten AB. Kommunakuten fick i uppdrag att genomföra en 
utbildning av bolagsstyrelser och kommunstyrelseledamöter angående 
styrning av kommunala bolag, samt att ta fram nya styrdokument för Håbo 
kommuns bolag. 

Kommunakuten föreslår att Håbo kommun antar en ny bolagsordning och 
nya ägardirektiv för Håbohus AB. I den föreslagna bolagsordningen har det 
kommunala ändamålet med bolaget och de kommunala principerna som 
utgör ramen för bolagets verksamhets förtydligats. 

I det föreslagna ägardirektivet görs vissa justeringar av bolagets ekonomiska 
mål, dessutom tillkommer skrivningar om formerna för ägarsarnråd, 
fastställarrdet av det kommunala uppdraget och formerna för 
kommunstyrelsens uppsynsplikt 

De förslag till bolagsordning och ägardirektiv som Kommunakuten 
presenterar har samråtts och godkänts av kommunstyrelsens förvaltning 
samt av Håbohus AB:s vd. 

Kommunstyrelsens förvaltning förslår därför kommunstyrelsen att besluta 
att föreslå fullmäktige att anta ny bolagsordning och nya ägardirektiv för 
HåbohusAB. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3504. 

Ägardirektiv för Håbohus AB, 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505. 
Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 12. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 15. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 111 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/145 

Agneta Hägglund (S) villlägga till en redaktionell ändring i Bolagsordning 
för Håbohus AB. Ändringen gäller§ 12 Ärenden på årsstämma, punkten 7. 
F öreslås att den text som anges i punkt 8 istället tillhör punkt 7. 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslaget med de redaktionella 
ändringarna. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Agneta Hägglunds (S) förslag 
till redaktionella ändringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning, 2013-12-04, ks hid nr 
2013.3504 och nya ägardirektiv 2013-12-04, ks hid nr 2013.3505, för 
Håbohus AB, att gälla från och med 2014-03-01. 

2. Fullmäktige beslutar att nu gällande bolagsordning och ägardirektiv 
gäller till och med 2014-02-28. 

3. Fullmäktige beslutar att den text som anges i punkt 8 i§ 12 Ärenden på 
årsstämma i Bolagsordningen för Håbohus AB, tillhör punkten 7. 

Beslutsexpediering 
HåbohusAB 
Kommundirektör 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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KF§ 112 

Beslut om markanvisningspolicy 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2014/1 

-Markanvisningspolicyn för Håbo kommun har tagits fram for att vara ett 
verktyg for kommunen vid diskussioner med foretag om köp av kommunal 
mark. Policyn ska gälla for hela kommunkoncemen. 

Policyn riktar sig till marknadens aktörer. Den uttrycker vad kommunen 
anser är viktigt vid utveckling av kommunen. Företag som är intresserade av 
markanvisningar i Håbo kommun ska lämna in handlingar som visar att 
grundkriterierna enligt policyn uppfylls. 

Målsättningen är att få en mångfald av boende for alla åldersgrupper i olika 
områden i kommunen. Kommunen ska arbeta med olika former av 
markanvisningar for att åstadkomma konkurrens bland marknadens aktörer. 

Kommunen ska vara öppen med vilka foretag som man tecknar 
markanvisningsavtal. 

Styrande dokument ror denna policy ska vara kommunens vision, 
Översiktsplan 2006 och Fördjupad Översiktsplan for Bålsta tätort 2010. 
Policyn skall också ta hänsyn till övriga policydokument som avser den 
fysiska planeringen. 

Beslutsunderlag 
Markanvisningspolicy daterad 2014-01-03. 

- SKL Cirkulär 13:54, bilaga till policyn. 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-03. 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-01-21, § 6. 
- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-02-03, § 9. 

I samband med styrelsens behandling av ärendet noterades vissa 
redaktionellajusteringar av det redovisade forslaget 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Owe Fröjd (Båp) yrkar tillägg till styrelsens forslag till beslut. Tillägget 
gäller Markanvisningspolicyns sista mening som kompletteras enligt 
f6ljande: "Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska göras från 
antagen markanvisningspolicy, om det foreligger synnerliga skäl". 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.647 
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KF§ 112 

Omröstningsordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2014/1 

Efter debatten konstaterar ordföranden att dels föreligger styrelsens förslag 
till beslut och dels Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande. Ordföranden föreslår 
att de båda förslagen prövas mot varandra. Fullmäktige godkänner detta. 
Efter omröstningen flnner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet 
med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

l. Fullmäktige beslutar att anta markanvisningspolicyn, daterad 
2014-01-03 inklusive bilaga. 

2. Fullmäktige beslutar att Markanvisningspolicyns sista mening 
kompletteras enligt följande: "Kommunstyrelsen fattar beslut om 
undantag ska göras från antagen markanvisningspolicy, om det 
föreligger synnerliga skäl". 

Beslutsexpediering 
lJtvecklll1gschef 
In tranätet 
Håbo kommuns hemsida 
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2014-02-24 

KS 2013/136 

Beslut om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03-25 § 5 om ny avgift/taxa for fotvård. Nya 
taxan höjdes till360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels for den 
som har diabetes men också for de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god kvalite som är tillgänglig 
for äldre personer och for personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fotter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målgruppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen föreslår därfor att ytterligare en nivå på taxa införs till 200 
kronor, benämnd enklare fotvårdsbehandling. Målgruppen som avses att få 
en enklare fotvårdsbehandling är de personer som är svårt rörelsehindrade 
och är rullstolsburna eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, föreslå fullmäktige att införa 
ytterligare en nivå på taxa for fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92 

- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25, § 5 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

- Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-01-21, § 19. 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 21. 

Styrelsen tillstyrker socialnämndens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.659 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 113 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/136 

Owe Fröjd (Båp) yrkar tillägg till styrelsens förslag till beslut. Tillägget 
gäller att beslutet kompletteras enligt följande: "Beslutet gäller från och med 
2014-03-01." 

Fullmäktige beslutar i enlighet med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkan de. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa för fotvård till 
200 kronor per behandling, benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

2. Beslutet gäller från och med 2014-03-01. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 114 KS 2013/137 

Beslut om att ta bort avgift på hjälpmedlet handdator
mobiltelefon 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2012-12-17 § 137 om avgift på hjälpmedlet 
kombinerad handdator-mo biltelefon. En avgift på l 00 kronor per månad 
med halvårsdebitering på 600 kronor. 

Ärendebeskrivning 
En handdator är ett hjälpmedel med funktioner som stödjer minne, 
planering, struktur av aktiviteter och tidsuppfattning. Det är en anpassad 
produkt med enkla och tydliga funktioner för personer med stora svårigheter 
inom dessa områden. 

Socialförvaltningens bedömning 
Anledningen till införandet av en avgift för kombinerad handdator-mobil
telefon var att förvaltningen ansåg det rimligt att individen betalar för 
telefondelen eftersom man f'ar handdator förskrivet på grund av sitt behov. 

A v giften blev aldrig verkställd. Anledningen till detta är att de personer som 
är berörda valde att lämna tillbaka sitt hjälpmedel då de inte ekonomiskt 
skulle klara att betala avgiften. Det innebär att de blev utan det kognitiva 
stöd de vant sig vid och blev istället mer beroende av annan hjälp. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår därför socialnämnden 2013-12-05, 
§ 91, att avgiften för kombinerad handdator-mobiltelefon tas bort. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-17, § 137. 
Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 91. 
Tjänsteskrivelse 2014-01-14. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 20. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 22. 

Styrelsen tillstyrker socialnämndens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avskaffa 2012-12-17, § 13 7, beslutad avgift för 
kombinerad handdator-mobiltelefon. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/138 

Beslut om utökat VA-verksamhetsområde inom Enbacksvägen, 
Krägga 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden föreslår va-verksamhetsområdet i Krägga utökas 
till att omfatta ytterligare sex fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 

Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91. 
- Till ärendet tillhörande kartbilaga, 03/10-2013 M.M. 

Tjänsteskrivelse 2014-01-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 14. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 17. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta utökat VA-verksamhetsområde för 
fastigheter efter Enbacksvägen, Krägga i enlighet med miljö- och 
tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 91. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
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KF§ 116 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2014/35 

Medborgarförslag om belysning, beläggning och 
vägmarkeringar efter Kalmarleden, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att Kalmarleden, kompletteras med belysning och 

att vägstandarden inklusive vägmarkeringarna förbättras. 

Beslutsunderlag 
- Medborgarförslag 2014-01-29. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-12, KS hid nr 2014.485. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen, för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/79 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
lekplats i Krägga 

Sammanfattning 

I förslaget föreslås att en lekplats ordnas i området. Möjligheten till att mark 
för en sådan anläggning kan upplåtas av privat markägare (Krägga 
tomtägarförening). 
Kommunfullmäktige överlämnade 2013-06-10, § 40, förslaget till miljö
och tekniknämnden ror beredning. 

I miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95, föreslår nämnden att 
förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har ansvar för att 
finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-04, § 40. 
- Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-11-04, § 95. 
- Tjänsteskrivelse 2014-01-13. 

- Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 15. 
- KommunstyTelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 18. 

Styrelsen tillstyrker att förslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget med hänvisning till att 
kommunen inte har ansvar för att finansiera en lekplats på privat mark. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
F örslagsställaren 
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KF§ 118 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2012/64 

Redovisning av beredd motion om införande av rutiner för att 
förebygga att barn vräks, motionärer: Tomas Alm (FP) och 
Håkan Welin (FP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige överlämnade 2012-06-11, § 83,motionen till socialnämnden, 
för beredning. A v motionen framgår bland annat att mot bakgrund av 
Socialstyrelsens redovisning att bara fyra av tio kommuner har rutiner för att 
förhindra vräkning av barnfamiljer, föreslås att sådana rutiner införs i Håbo 
kommun. 

Motionärerna anför vidare att det finns mycket att lära av de kommuner, 
som redan arbetar offensivt tillsammans med bostadsbolag, hyresvärdar och 
andra för att i tid hindra att människor vräks. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialförvaltningen 
att ta fram planer, rutiner och riktlinjer för: 

• uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer 
• plan för arbete mot hemlöshet 
• rutiner för förebyggande arbete av vräkning bland barnfamiljer 
• samverkan med bostadsföretag/hyresvärdar för övergripande strategi 
• samverkan med frivilligorganisationer i enskilda ärenden. 

Av socialnämndens beredning 2013-11-05, § 94, framgår bland annat att: 
Om en familj/person inte betalar sin hyra och därmed får en hyresskuld har 
hyresvärden en skyldighet att underrätta nämnden om detta. Underrättelse 
sker skriftigt och innan ansökan görs till kronofogdemyndigheten. Systemet 
fungerar på att bra sätt. Berörda kontaktas av förvaltning med syfte att bistå . 
och reda upp situationen. 

Under de senaste fyra åren är avhysning av barn att betrakta som en mycket 
ovanlig händelse i Håbo kommun. Förvaltningen ser därför inte att det finns 
någon anledning att arbeta fram någon annan rutin än den som i praktiken 
används idag och som föreslås i motionen 

Antalet hemlösa personer i kommunen, bedöms för närvarande uppgå till ett 
10-tal personer. Vanligen erbjuds då ett boende på vandrarhem. De personer 
som idag är bostadslösa är redan kända hos förvaltningen. Förvaltningen 
anser att det inte finns anledning att bygga upp en organisation för 
uppsökande verksamhet, som föreslås i motionen. 

För samverkan med frivilligorganisationer gäller att den enskilde vill ha ett 
sådant samarbete. Förvaltningen strävar efter att skapa ett gott samarbete 
med alla frivilligorganisationer. Vad frivilligorganisationerna skulle kunna 
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bidra med när det gäller att förhindra avhysning av barnfamiljer och andra är 
dock svårt att se. 

I motionen uttrycks att "H åbo kommun är en av de kommuner som inte har 
rutiner i detta sammanhang". Enligt förvaltningens mening finns det 
rutiner, dock inte skriftliga sådana. Förvaltningen kommer att teckna ner 
dessa rutiner så att de också finns i skrift. 

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2012-05-30 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-11, § 83. 
Socialnämndens beslut 2013-11-05, § 94. 
Tjänsteskrivelse 2014-01-10. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 17. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 19. 

Styrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Inlägg från Håkan Welin (FP) som tackar för att motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande 
2013-011-05, § 94, att motionen är besvarad. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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2014-02-24 

KS 2013/80 

Redovisning av beredd motion om utökad valfrihet genom 
införande av en LSS-peng, motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, §55, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen tOreslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS
medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga 
verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014. 

Socialnämnden beslutar 2013-12-10,§ 107, att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-0 l, presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Carina Lund (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, §55. 

- Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107. 

- Tjänsteskrivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 18. 

- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 20. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Eva Staake (S) yrkar på följande beslut: 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut 
om att genomföra en utredning om valfrihet för daglig 
verksamhet, att bifalla motionens första att-sats. 

2. Fullmäktige beslutar avslå motionens andra att-sats. 

Inlägg från Carina Lund (M) som tackar för svaret på motionen och 
instämmer med Eva Staake (S) att en utredning ska göras innan utbetalning. 

Omröstningsordning 
Efter debatten konstaterar ordföranden att dels föreligger styrelsens förslag 
till beslut och dels Eva Staakes (S) förslag till beslut. Ordföranden föreslår 
att de båda förslagen prövas mot varandra. Fullmäktige godkänner detta. 
Efter omröstningen finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet 
med Eva Staakes (S) förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
genomfåra en utredning av valfrihet får daglig verksamhet, att bifalla 
motionens fårsta att-sats. 

2. Fullmäktige beslutar avslå motionens andra att-sats. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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2014-02-24 

KS 2014/4 

Beslut om ersättningar för ordförandena och vice ordförandena 
med flera medverkande dels vid valet till Europaparlamentet och 
dels vid de allmänna valen år 2014 

Sammanfattning 
Gällande ersättningar för valdistriktens respektive ordförande, vice 
ordförande samt övriga valförrättare fastställdes av fullmäktige inför 20 l O 
års allmänna val. 

Valnämnden föreslår 2013-12-19, § 12, att gällande ersättningar justeras i 
enlighet med utvecklingen av inkomstbasbeloppet (IBB)- avrundat. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2013-12-19. 
- Valnämndens förslag 2013-12-19, § 12. 

- Arbetsskottets rorslag till beslut 2014-01-21, § 23. 
- Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 24. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att följande ersättningar ska gälla dels vid valet till ED
parlamentet och dels vid de allmänna valen- år 2014: 

Tjänstgörande Ersättning "ett för allt" 

Ordförande valdistrikt 2100 kr 

Vice ordförande i valdistrikt 2100 kr 

Valförrättare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt 1750 kr 

Tjänstgörande ledamot i valnämnden under valdagen ersätts enligt gällande regler för 
arvodering, fastställda av kommunfullmäktige. 

Ersättning för "onsdagsräkningen" utgår enligt gällande regler ror arvodering, 
fastställda av kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Valnämnden 
Löneavdelningen- Karin P 
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Entledigande av uppdrag dels som ledamot i 
kommunfullmäktige och dels som ledamot/vice ordförande i 
miljö- och tekniknämnden samt fyllnadsval efter Karl-Axel 
Boström (M) 

Sammanfattning 
Karl-Axel Boström (M) avsäger sig samtliga sina uppdrag. Dessa är ledamot 
i kommunfullmäktige och ledamot/vice ordförande i miljö- och 
tekniknämnden. 

Valberedningens muntliga nominering av ledamot och vice ordförande i 
miljö- och tekniknärnnden: Christer Liden (M). 

Valberedningens muntliga nominering av ersättare i miljö- och 
tekniknämnden: Rasmus Kraftelid (M). 

Beslutsunderlag 

- Avsägelse från Karl-Axel Boström (M). 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-12, KS hid 2014.458. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att entlediga Karl-Axel Boström (M) från 
uppdraget som ledamot dels i kommunfullmäktige och dels i miljö- och 
tekniknämnd en. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län, med begäran om att ny ledamot och ersättare utses i 
kommunfullmäktige, efter Karl-Axel Boström (M). 

3. Fullmäktige utser Christer Liden (M) till ny ledamot i miljö- och 
tekniknärnnden, för resterande del av mandatperioden, efter Karl-Axel 
Boström (M). 

4. Fullmäktige utser Christer Liden (M) till ny vice ordförande i miljö- och 
tekniknärnnden, för resterande del av mandatperioden, efter Karl-Axel 
Boström (M). 

5. Fullmäktige utser Rasmus Kraftelid (M) till ny ersättare i miljö- och 
tekniknärnnden, för resterande del av mandatperioden, efter Christer 
Liden (M). 
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Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Karl-Axel Boström (M) 
Christer Liden (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Håbo kommuns hemsida 
Löneavdelningen 
Walda 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2012/10 
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Avsägelse av uppdrag som ersättare dels i kommunfullmäktige 
och dels i kommunstyrelsen samt fyllnadsval efter Joachim 
Westerlund (M) 

Sammanfattning 
Joachim W esterlund avsäger sig uppdragen som ersättare dels i 
kommunfullmäktige och dels i kommunstyrelsen. 

V al beredningens muntliga nominering av ersättare i kommunstyrelsen: 
Liselotte Grahn Elg (M). 

Beslutsunderlag 
- Avsägelse från Joachim Westerlund (M). 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-22, KS hid 2014.207. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar entlediga Joachim Westerlund (M) från uppdraget 
som ersättare dels i kommunfullmäktige och dels som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

2. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län, med begäran om att ny ersättare i kommunfullmäktige 
utses efter Joachim Westerlund (M). 

3. Fullmäktige utser Liselotte Grahn El g (M) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen, för resterande del av mandatperioden, efter Joachim 
Westerlund (M). 

Beslutsexpediering 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Håbo kommuns hemsida 
Löneavdelningen 
Walda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2012/10 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktigeberedningen 
för integrationspolitiskt program samt fyllnadsval efter Ulrika 
Wallin (MP) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2013-11-11 att dels tillsätta beredningen och dels utse 
beredningens ledamöter. 

Ulrika Wallin (MP) avsäger sig uppdraget. 

Valberedningens muntliga nominering: Jaesun-Michelle Johansson (MP). 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ulrika Wallin (MP) 
Fullmäktiges beslut 2013-11-11. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-19, KS hid 2014.582. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar bevilja Ulrika Wallin (MP) begärt entledigande 
från uppdraget som ledamot i fullmäktigeberedningen för 
inte~ationspolitiskt program. 

2. Fullmäktige utser Jaesun-Michelle Johansson (MP) till ny ledamot i 
fullmäktigeberedningen för integrationspolitiskt program, efter Ulrika 
Wallin (MP). 

Beslutsexpediering 
Jaesun-Michelle Johansson (MP) 
Ulrika Wallin (MP) 
Flyktingsamordnare på socialförvaltningen 
Håbo kommuns hemsida 
Löneavdelningen 
Walda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2012/10 

Avsägelse av uppdrag och fyllnadsval av huvudman i 
Sparbanken i Enköping efter Kristina Glantz Nilsson 

Sammanfattning 
Fullmäktige utsåg 2012-02-27, § 25, bland annat Kristina Glantz Nilsson att 
vara en av huvudmännen i banken i enlighet med lag om sparbanker 
(1955:416), 13 §. 

Kristina Glantz Nilsson avsäger sig uppdraget. 

V al beredningens muntliga nominering: Bert Stenlund. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, § 25 

Avsägelse från Kristina Glantz Nilsson, 2014-02-13. 

Tjänsteskrivelse daterad 20.14-02-18, KS hid 2014.560. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bevilja Kristina Glantz Nilsson begärt 
entledigande från uppdraget som huvudman i Sparbanken i Enköping. 

2. Fullmäktige beslutar att utse Bert Stenlund, att vara huvudman i 
Sparbanken i Enköping under perioden till och med bankens årsstämma 
2016, efter Kristina Glantz Nilsson. 

Beslutsexpediering 
Sparbanken i Enköping 
Bert Stenlund 
Kristina Glantz Nilsson 
Walda 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2014/44 

Motion med förslag om ett finskspråkigt äldreboende, motionär 
Fred Rydberg (KD) 

· Sammanfattning 
Håbo kornmun ingår i ett finskt förvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
stö1Te antal medborgare med fmsk anknytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av kommunal service, kommunicera på sitt modersmål 
finska. 

Motionären föreslår; 

e att det införs en finskspråkig avdelning på ett äldreboende 

• att om det inte finns underlag för en hel avdelning att det finns 
finskspråkig personal att tillgå på en avdehling under merpruien av 
dygnet. . · 

Beslutsunderlag 

Motion2014-02-24. 
- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-19, KS hid 2014.583. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Inlägg från Fred Rydberg (KD) som presenterade sitt förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutru· att överlämna motionen till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen (kopia av beslut samt kopia av motionen) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.672 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2014/19 

Medborgarförslag om frigörande av lokaler för föreningslivet 
genom att Bålsta Gymnastikförening får tillgång till för 
föreningen anpassade lokaler 

Sammanfattning 
I förslaget föreslås att kommunen bistår Bålsta Gymnastikförening med ett 
utökat bidrag för att föreningen ska kunna börja använda en för 
verksamheten lämplig hall med utrustning anpassad för hela föreningens 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2014-02-14. 

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-02-20, KS his 2014.599. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen, för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kornmunstyrelsen (kopia av beslut samt kopia av förslaget) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2010/113 

Noteringar från allmänhetens frågestund 2014-02-24 

Sammanfattning 
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden ges möjlighet att ställa 
frågor som rör den kommunala verksamheten. Frågorna ska beröra sådant 
som ingår i den kommunala kompetensen. 

Då inga :frågor förekom, avslutade ordföranden frågestunden. 

Förslagsställaren till medborgarförslag om frigörande av lokaler för 
föreningslivet genom att Bålsta Gymnastikförening får tillgång till för 
föreningen anpassade lokaler, presenterar sitt förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.674 
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