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Tjänstgörings-/ närvarolista 
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) N 
Marcus Carson (S) N 
Anna-Eva Hörnström (S) N 
Werner Schubert (S) N 
Inger Wallin (S) N 
Kurt Hedman (S) N 
Hillevi Anderstedt (S) N 
Owe Fröjd (Båp) N 
Sjunne Green (Båp) N 
Birgitta Green (Båp) F Sven Svanström (Båp) 
Christian Nordberg (Mp) N 
Sofie Bergengren (MP) F Mari Nordberg (MP) 
LeifLindqvist (V) F 
Carina Lund (M) N 
Lennart Carlsson (M) F Ralph Abral1amsson (M) 
Anna Wiberg (M) N 
UlfWinberg (M) N 
Cecilia Liden (M) N 
Björn Fredriksson (M) N 
Nils-Åke Mårheden (M) N 
Katarina Niss (M) F Tommy Rosenkvist (M) 
Christer Liden (M)) N 
Björn Hedö (M) N 
Bo Johnson (M) N 
Bengt Skiöld (FP) N 
Hålcan Welin (FP) N 
Gunilla Alm (FP) N 
Berith Skiöld (FP) N 
Göran Eriksson (C) N 
Nihad Hodzic (C) N 
Lisbeth Bolin (C) N 
Fred Rydberg (KD) N 

Total antalledamöter och tjänstgörande 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per OlofThorsbeck (S) 
Gunilla Gustavsson (S), tjänstgör 
Sven OlofDv!lring (S) 
Hariette Nordström (S) 
Anders Ekman (S) 
Nazmiye Halvasi (S) 
J an Barrefors (S) 
Johan Tolinsson (S) 

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

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

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

F 

N 
F 
F 
F 
N 
N 

F 

F 

F 
F 

39 

Närvaro 

Totalt antal närvarande ick~ns~eqr;:~.nde ersättare: 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Omröstning § 

Ja l Nej l Avstå 

Omröstning § 

Ja l Nej Avstå 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
Ralph Abrahan1sson (M), ijänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Ingemar Nordström (M) 
Björn Allskog (M) 
Tommy Rosenkvist (M), tjänstgör 
Sven Niss (M) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Ingvar Ni l fjord (FP) 
Susanne Skiöld (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Bert Stenlund (C) 
Mari Lindros-Sjöblom (C) 

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

Ersättare Sverigedemokraterna 

Omröstning§ 

Ja l Nej Avstå 

F 
F 
F 

F 

F 
F 

F 
F 

F 
F 

Närvaro 

N = Beslutande/närvarande F = Frånvarande 
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Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

§ 24 Godkännande dels av att kungörelse skett ·i behörig ordning dels av 
dagordningen 

§ 25 Redovisning av verksamhetsberättelse - finskt förvaltningsmm·åde - Håbo 
kmmnun 2013 

§ 26 Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen bör ha ett eget och 
oberoende infonnationsblad 

§ 27 Redovisning av berett medborgarförslag om att införa e-legitimation för alla 
tj ä:nster på hemsidan 

§ 28 Delårsuppföljning 2014 

§ 29 Beslut om ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 och 
plan 2016-2017 

§ 30 Beslut om politisk organisation inför den kommande mandatperioden 2015-
2018 

§ 31 Beslut om reglementen för miljö- och telmiknä.J.m1den samt tillståndsnämnden
revidering 

§ 32 Redavsining av beredd motion om redovisning av utbetalning av 
föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av kmmnunens 
anläggningar samt kmmnunens subventioner för uthymingen, motionä.J.·: Bjöm 
Fredriksson (M) 

§ 33 Redovisning av beredd motion om egen bärbar dator/läsplatta (EN till EN) från 
l :a ldass i skolan, motionä.J.·er: Göran Eriksson (C), Lisbeth Bolin (C) och Nihad 
Hodzic (C 

§ 34 Redovisning av ej verkställda gy1mande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. l § 
SoL, 2014 

§ 35 Svar på interpellation om konsekv~nser av utökad vistelsetid inom förskolan för 
bam vars föräldrar är föräldra-lediga/arbetslösa 

§ 36 Svar på interpellation om skolnä.J.1mdens ekonomiska underskott 

§ 3 7 Svar på interpellation om månadsav giftemas utveckling inom 
bostadsrättsföreningen Dalä.J.1gen/Väppeby 2 

§ 38 Svar på interpellation om policy för arbetsmiljöplaner 

SIGNATUR UTDRAGSBES1YRKNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Datum 

2014-06-09 

§ 39 Svar på interpellation om ekonomi med anledning av att Gröna Dalenskolan 
blir F-9 skola, ställd till skolnämndens ordförande PyryNiemi (S) 

§ 40 Svar på h1terpellation om ekonomi för det om- och tillbyggda reningsverket, 
Bålsta tätort 

§ 41 Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: Håkan Welin (FP), 
Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

§ 42 Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: Lisbeth Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) 

§ 43 Motion om att Håbo kommun uttalar sig och verkar för att en noll-vision "Ingen 
ung utan arbete", motionärer: Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) och Nihad 
Hodzic (C) 

§ 44 Sammanträdets avslutning 

Noteringar från allmänhetens frågestund 
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KF§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

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

Sammanfattning 
Ordforanden fareslår att dagens ärendelista kompletteras dels med svar på 
ett antal interpellationer som ställdes i samband med fullmäktiges 
foregående sammanträde 2014-04-28 och dels med tre inlämnade motioner. 

Beslutsunderlag 
- Utsänd och vid sammaträdet kompletterad ärendelista/dagordning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige godkänner dels att kungörelsen skett i behörig ordning och 
dels utsänd och kompletterad dagordning for dagens sammanträde. 

JUSTERARE , . l EXPEDIERAD 

l~tJtO()r 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2000 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 25 KS 2014/74 

Redovisning av verksamhetsberättelse -finskt 
förvaltningsområde..: Håbo kommun 2013 

Sammanfattning 
Kmmnunen tillhör finslet förvaltningsmmåde sedanjanuari 2010. Sedan 
december 2011 arbetar en verksamhetsutvecklare på heltidsbasis med att 
förverkliga intentionema i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724) i kommunen med avseende på den sverigefinska minoritet som 
utgör ca 19 %, inklusive tredje generationen, av total befolkningen. 

Minoritetens rättigheter rör bland rumat rätt att använda sitt språk i 
kontakterna med kmmnunen, rätt till förskola och äldreomsorg helt eller 
delvis på finskasrunt aktiva insatser för att främja det finska språket och den 
finska kulturen. Verksrunheten finru1sieras via statsbidrag. 

Föreligger en verksrunhetsberättelse över genomförda aktiviteter under år 
2013 

Föreligger kmmnunstyrelsens överläJ.nnru1de av äJ.·endet till fullmäktige. I 
srunband med fulhnäktiges behandling av ärendet redovisas verksrunhets
rappmien av verksrunhetsutvecklru·en finskt förvaltningsområde. 

Beslutsunderlag 

V erksan1hetsberättelse finskt förvaltningsmmåde daterad 2014-04-14. 

TjäJ.1steskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1379. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 57. 

Kommunstyrelsens överläJ.m1ade av äJ.·endet till fulhnäktige 2014-05-19, 
§ 82. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
V erksrunhetsutvecldru·en finskt förvaltningsmm·åde 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.1999 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/112 

Redovisning av berett medborgarförslag om att kommunen bör 
ha ett eget och oberoende informationsblad 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 65 att remittera 
medborgarfårslag inlämnat 2013-09-18 till kommunstyrelsens får 
beredning. Av fårslaget framgår foljande: 

"Håbo kommun med en folkmängd med ca 20 000 personer, med en stark 
utvecklingspotential i Målarregionen bör ha ett eget infonnationsblad. Att 
fårlita sig på, ett annonsblad där man delar utrymme med annonsörer med 
helt annan information kan bli belastande och kontraproduktivt Dessutom, 
vad skulle hända om annonsbladet kommer på obestånd? Eller att VD med 
redaktionen öppnar får annonsörer vars verksamhet strider med den policy 
som kommunen med dess olika verksamhetsgrenar har? 

En tidning eller en kommuns styrande ledning f'ar inte bli beroende av 
varandra och därigenom styra informationen i en viss riktning. Därfor 
behövs ett oberoende informationsblad." 

Förvaltningens beredning 
Under perioden februari 2010 till maj 2012 producerade Håbo kommun en 
egen tidning - Håbo Idag - innehållande kommunal infonnation. Tidningen 
distribuerades till samtliga hushåll i kmmnunen. En utvärdering visade att 
framtagandet av tidningens illllehåll, produktion och distribution var 
kostsamt i fårhållande till hur många som tog del av informationen. Därfor 
fattades ett beslut om att lägga ner tidningen. 

För att tillgodose informationsbehovet hos Håbo kommuns medborgare, 
fåretag, föreningar och besökare använder Håbo kommun idag en mix av 
kmmnunikationskanaler. Delllla mix består av både digitala och tryckta 
kanaler som är lämpliga får olika målgrupper och olika informations- och 
kommunikationsmåL Vissa kanaler är kommunens egna, andra illllebär att 
kommunen köper utrymme i en kommersiell kanal. Utvärdering och 
forändringar av delllla mix sker regelbundet får att säkerställa att den består 
av kanaler som når så många av respektive målgrupp som möjligt på ett 
tids- och kostnadseffektivt sätt. 

De två senaste medborgarenlcätema, som genomfårs av SCB, visar att Håbo 
kommuns medborgare är mer nöjda än riksgenomsnittet avseende den 
kommunala informationen. Förvaltningens bedömning är därfår att 
nuvarande kanalmix är väl anpassad efter de behov och resurser som finns 
till kommunens fårfogande. 

För Håbo kommun är det viktigt att alltid ha ett professionellt 
fårhållningssätt till media och andra kommersiella aktörer. Håbo kommun 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

IRM-rJ+® 
Nr 2014.2004 
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KF§ 26 

Datum 

2014-06-09 

KS 2013/112 

annonserar och besvarar därför insändare i kanaler med en ansvarig 
utgivare. Detta för att säkerställa att lagar och regler följs och att 
förhållningssätt och relationer är professionella. 

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 65. 

Medborgarförslag daterad 2013-09-18. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-14, hid KS 2014.1329. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 71. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 77. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens och utskottets avslagsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 

Beslutsexpediering 
F örslagsställarna 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

l~ 
UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2004 
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KF§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/101 

Redovisning av berett medborgarförslag om att införa e
legitimation för alla tjänster på hemsidan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-23, § 61 att överlämna 
medborgarforslag daterat 2013-08-30 till kommunstyrelsen får beredning. 

JUSTERARE 

Medborgarforslaget foreslår att Håbo kommun infor e-legitimation for alla 
tjänster på kommunens webbplats/hemsida som till exempel anmälan till 
forskola, ansökan om bygglov med flera ansökningar och tillstånd. 

Förvaltningens beredning 
Håbo kommun har under våren 2014 påböljat en satsning som har som 
målsättning att öka antalet tillgängliga och lättanvändliga e-tjänster på 
kommunens webbplats. satsningen kommer att bedrivas i projektform och 
ledas utav en e-tjänsteutvecklare. 

En del av arbetet kommer handla om att identifiera vilka tänkbara e-tjänster 
som kräver legitimering. Förvaltningen menar att ett inforanade av e
legitimation får alla tänkbara e-tjänster på kommunens webbplats skulle 
innebära en minskad användarnytta, detta eftersom det finns flera exempel 
på e-tjänster som inte kräver legitimering- till exempel begäran om allmän 
handling och inlämnande av synpunkt. 

Mot bakgrund av detta foreslår forvaltningen och utskottet att 
medborgarforslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforslag daterat 2013-08-30 
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 61 
- Tjänsteskrivelse daterad-2014-04-15, hid KS 2014.1340. 
- Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-05-06, § 59. 
- Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-05-19, § 83. 

styrelsen tillstyrker forvaltningens och utskottets avslagsforslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

[.0&1-
Nr 2014.2005 
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Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/101 

l. Fullmäktige beslutar att avslå förslaget och noterar att det efter utredning 
kommer att införas e-legitimation för de e-tjänster där detta bedöms 
nödvändigt. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2005 
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KF§ 28 

Delårsuppföljning 2014 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/80 

Förslag till korrigeringar i budget 2014 på fmansiella konton 

Kommunen har utarbetat prognos per den sista mars 2014. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att ramjusteringar utöver 
organisatoriska fårändringar mellan nämnderna görs på finansiella konton 
eftersom ändringar i inkomst- och kostnadsutjämningssystem, som 
beslutades av Riksdagen i december 2013, inte är justerad i kommunens 
budget får år 2014. Resultatet uppgick till8,4 mkr i budgeten som 
beslutades av kommunfullmäktige får år 2014. I samband med att riksdagen 
antog fårslaget om fårändringarna i inkomst och kostnadsutjämningen och 
den senaste skatteprognosen daterat 2014-04-29 har skattenettot fårbättrats 
med 15,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökar i samband med att konununen 
har stora investeringar. Förvaltningen fårslår att budgeten får avskrivningar 
justeras upp till10,0 mkr från 5,4 mkr d.v.s en öla.ring med 4,6 mkr. 
Budgeterat resultat efter dessajusteringar får år 2014 uppgår till19,1 mkr. 

Prognos per den sista mars 2014 

I delårsuppföljningen per sista mars ska en prognos lämnas får det 
ekonomiska utfallet får hela året. Eventuella avvikelser mot budgeten ska 
kommenteras av förvaltningarna. Vid negativa avvikelser ska 
förvaltningarna lämna förslag till åtgärder får att eliminera underskotten och 
samtidigt lämna fårslag till ändringar av nämndmålen om det bedöms som 
nödvändigt. Detta får att nämnderna i ett tidigt skede ska ku1111a besluta om 
vilka åtgärder som ska vidtas och om målen behöver revideras. 

Prognosen får årets resultat visar på 3,6 mkr. I fårhållande till det reviderade 
budgeterade resultatet på 19,1 mkr är det en försämring med 15,5 mkr. 

Två av nämnderna visar underskott. 

Skolnämnden redovisar en prognos på 7,2 mkr i underskott. Det är främst 
nyöppnade färskoleavdelningar och får små klasser inom grundskolan som 
är orsaken. Förvaltningen arbetar med att minska personalkostnaderna enligt 
den fastställda åtgärdsplanen får att nå budget i balans. Några konkreta 
åtgärdsfårslag För att uppnå budget i balans år 2014 är ätmu inte 
presenterade från förvaltningen. 

Sociah1ätnnden visar ett underskott på 5,6 mkr. De största avvikelserna 
fi1111s inom köpt institutionsvård får barn och vuxna. ÄldrebC)endet 
solängens tredje avdelning öppnas tidigare än planerat, försÖrjningsstödet 

SIGNATUR U~DRAGSBESTYRKNJNG 
i 
: 
l 

Nr 2014.2006 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/80 

ökar och handläggningen inom myndighetsenheten har blivit dyrare. Det är 
också några viktiga avvikelser. Socialnämnden har beslutat om ett antal 
åtgärder får att sänka kostnaderna. Hänsyn har tagits till åtgärderna i 
prognosen. Förslag till åtgärder får att komma i balans år 2014 är inte 
presenterade från förvaltningen. 

Kommunens ekonomi får år 2014 är ansträngd och inga marginaler finns får 
att hantera ytterligare kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det krävs 
att skolnämnden och socialnämnden vidtar åtgärder får att minimera/åtgärda 
befarade underskott redan år 2014 och att budgetföljsamheten får dessa 
nämnder förbättras. 

Övriga nämnderprognostiseraratt följa budget. Dock kommer 
Avfallsverksamheten inom miljö- och tekniknämnden att gå med 2 mkr i 
underskott till följd av planerade kärlinköp. Det ska finansieras av fonderade 
medel. 

För exploatering och reavinster är utfallet hittills 2,4 mkr vilket väntas bli 
årets utfall. 

Förslag till justering av driftbudgeten 

Följande budgetfårändringar föreslås får justering av skatteintäkter, 
utjämning och av avskrivningskostnader. 

- skatteintäkternajusteras från budgeterade 919 826 tkr till914 728 tkr. 

- statsbidrag och utjämning justeras från l o 249 tkr till 30 671 tkr. 

- Avskrivningskostnader justeras från5 384 tkr till lO 000 tkr. 

Nämndemas driftbudgetramar behöver fårändras till följd av genomförda 
fårändringar i organisationen samt till följd av fattade beslut. 
Budgetfårändringarna ingår redan i driftredovisningen får att underlätta 
uppföljning, men fårändringar av budget mellan nämnder ska beslutas av 
fullmäktige. 

Följande budgetfårändringar är aktuella: 

-Överföring från kommunstyrelsens fårfogande till miljö- och 
tekniknämnden får hyra landstingshuset 1550 tkr (beslut KS) 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2006 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§28 KS 2014/80 

- Överföring av kommunikatörer från bildningsnämnden l 08 tkr, 
skolnämnden 323 tkr och socialnämnden 185 tkr till kommunstyrelens 
kommunikationsavdelning, totalt 616 tkr. 

- Överföring av samhällsplanerare, kommunikatör och administratör mm 
från miljö- och tekniknämnden till kansli 552 tkr, 
kommunikationsavdelningen 307 tkr och till plan- och 
utvecklingsavdelningen l 741 tkr, totalt 2 600 tkr. 

- Överföring av l 000 tkr från KS förfogande till skolnämnden för ökade 
kostnader i samband med läraskolans övertagande av Mansängsförskolans 
lokaler mm (beslut KS 7 april) 

-Överföring av 100 tkr från KS förfogande till projekt ungdomssatsning 
inom kommunstyrelsen. Nytt beslut ska fattas för 2015, enligt KS beslut. 

-Överföring av 300 tkr från kommunstyrelsens plan- och 
utvecklingsavdelning till kommunstyrelsens kommunikationsavdelningen 
för satsning på e-tjänster. 

Kommunstyrelsen har även beslutat om maximalt 330 tkr i bidrag till 
skoklosters bygdegård från KS förfogande år 2014, men det ingår inte i 
budgetjusteringen eftersom beloppet är både oklart till sin storlek och 
tillfälligt. 

Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning 31mars 2014. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-05, hid KS 2014.1550. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 54. 

Protokollsutdrag från nämnderna gällande delårsuppföljning mars 2014. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 72. 

styrelsen tillstyrker förvaltningens och utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Hägglund (S) yrkar med instämmande från Carina Lund (M) och 
Christian Nordberg (MP) bifall till styrelsens förslag till beslut 

Övrigt 
Redaktionell justering av vissa av de av styrelsens föreslagna 
beslutssatserna redovisas och godkänns av fullmäktige. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2006 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/80 

Efter avslutad debatt konstaterar ordforanden att endast styrelsens delvis 
redaktionellt justerande forslag till beslut foreligger. Ordforanden ställer 
forslaget under proposition och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna delårsuppfoljning per 31 mars 2014. 

2. Fullmäktige beslutar att skatteintäkternajusteras från budgeterade 919 
826 tkr till914 728 tkr. 

3. Fullmäktige beslutar att statsbidrag och utjämningjusteras från lO 249 
tkr till30 671 tkr. 

4. Fullmäktige beslutar att avskrivningskostnader justeras från 5 384 tkr till 
lO 000 tkr. 

5. Fullmäktige beslutar att överfora l 550 tkr från kommunstyrelsens 
forfogande till miljö- och tekniknämnden for hyra landstingshuset. 

6. Fullmäktige beslutar att överfora från bildningsnämnden l 08 tkr, från 
skolnämnden 323 tkr och från socialnämnden 185 tkr till 
kommunstyrelsen, totalt 616 tkr for kommunikatörer. 

7. Fullmäktige beslutar att överfora från miljö- och tekniknämnden2 600 
tkr till kommunstyrelsen, fOr samhällsplanerare, kommunikatör och 
administratör mm. 

8. Fulhnäktige beslutar att överfora 1000 tkr från k01mnunstyrelsens 
fOrfogande till skolnämnden for ökade kostnader i samband med 
Läraskolans övertagande av Mansängsforskolans lokaler mm. 

9. Fullmäktige noterar att k01mnunstyrelsen överfor 300 tkr från 
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsavdelning till 
kommunstyrelsens k01mnunikationsavdelning for satsning på e-tjänster. 

l O. Fulhnäktige uppmanar nämnderna att åtgärda/minimera redovisade 
underskott i prognosen for helår och att åtgärderna ska redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut per augusti 2014. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 29 

Datum 

2014-06-09 

KS 2014/16 

Beslut om ekonomiska ramar avseende drift- och 
investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 

Sammanfattning 

Driftbudget 
Förslag till ekonomiska ramar för driftbudgeten utgår bl. a. ifi:ån analys av 
förändringar i befolkningens sammansättning och behov samt förändringar i 
lagar och förordningar. Budgeterat resultat för år 2015 uppgår till22,8 mla 
eller 2,3 procent av skattenettot Nämndemas budgetramar har utökats med 
38,6 mkr eller med 4,27 procent i jämförelsen med budget 2014. 
Budgeterade resultat för åren 2016 och 2017 uppgår till ca 30,0 mkr eller 
2,9 procent år 2016 respektive ca 38,0 mkr eller 3,5 procent år 2017. 

Kommunövergripande mål 
Med hänsyn till att det är kommunalval den14 september 2014 genomförs 
inget omfattande arbete med de konununövergripande målen under våren. 
Liksom övriga år krävs dock att kommunfulhnäktige och nämndema 
fastställer sina mål. Dessa mål kan kmmna att revideras under hösten. 

Investeringsbudget 
Förslag till investeringsbudgeten uppgår till ca 138,0 mkr for 
skattefinansierade verksamheter och till18,8 mkr för taxefmansierade 
verksamheter. Med föreliggande investeringsförslag uppgår 
upplåningsbehov för år 2015 till ca 47,4 mkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiska ramar avseende drift- och investeringsbudget 2015 och 
plan 2016-2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-05-12. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 55. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-06-19, § 71. 
Protokoll fi:ån MBL§ Il-förhandling. Förhandlingen genomfördes 
2014-06-03. 

Styrelsens förslag till ramar och investeringar för år 2015 samt plan för 
perioden2016-2017 föreligger. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2007 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/16 

Kommunsfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkanden 
Agneta Hägglund (S), Pyry Niemi (S) och Clu·istian Nordberg (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut i sin hell1et. 

Caru1a Lund (M), Bjöm Hedö (M) och Håkan Welin (FP) redovisar följande 
yrkanden med utgångspunkt från kommunstyrelsens förslag till beslut: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsran1ar för driftbudget 
för 2015. 

Avslag till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2015 om 
totalt 156 780 tkr. 

Avslag till kommunstyrelsens förslag om att under år 2015 utöka 
låneskulden med totalt 47,4 Mkr. 

Tilläggsyrkande om att kmmnunens låneskuld ska amorteras med 20 Mkr 
under år 2015. 

Tilläggsyrkande om att fullmäktige uppdrar till nänmdema att ha som 
målsättning att anpassa sina respektive verksamhetskostnader till 
motsvarande standardkostnader för riket. 

Tilläggsyrkande om att fullmäktige beslutar att målsättningen för 2015 års 
resultat för driftbudgeten ska vara ett överskott med 2 % av skattenettot 

Omröstning 
Efter avslutad debatt föreslår ordföranden att föreliggande förslag och 
redovisade yrkanden ska hanteras enligt följande: 
Först föreslås fullmäktige ta ställning till kmm11unstyrelsens förslag- att
satsema nr l- 6 samt att-satsema 8- 11. Därefter prövas 
kmmnunstyrelsens förslag dels om investeringsramar och dels styrelsens 
förslag om nyupplåning V!tt-satsema 6 och 7) mot respektive 
avslagsyrkande. slutligen prövas de tre redovisade tilläggsyrkandena. 
Fullmäktige godkänner ordförandens förslag till beslutsordning. 

Ordföranden prövar kmmnunstyrelsens förslag- att-satsema nr l- 6 samt 
att-satsema 8 - 11 och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med dessa. 

Ordföranden prövar kmmnunstyrelsens förslag om investeringsramar- att
sats 6- och kmmnunstyrelsens förslag om nyupplåning- att-sats 7- var för 
sig mot respektive redovisat avslagsyrkande och fi1mer att fullmäktige 
beslutar i enlighet med kommUI1$tyrelsens förslag. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2007 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 29 

Datum 

2014-06-09 

KS 2014/16 

Slutligen prövar ordföranden de tre tilläggsyrkandena var för sig och fim1er 
att fullmäktige beslutar avslå dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige fastställer kmmnunalskatten för år 2015 till21 :34 kr. 

2. Fullmäktige fastställer mål på fulhnäktigenivå för styrelser och 
nfum1der. 

3. Fullmäktige fastställer kmmnunstyrelsens förslag till 
nettokostnadsramar tkr, totalt för driftbudgeten år 2015, enligt följande: 

Kommunfullmäktige 
Stöd till politiska proiier 
Valnfum1d 
Revision 
Överfönnyndare 

Ko1mnunstyrelse 
Räddnings1j fu1st 
Bildningsnfum1d 
Skolnfunnd 
Sociah1funnd 
Miljö- och teknik.nfum1d 
Tillståndsnfu1mden 

4. Räddningstjällstens anslag om 18 050 tkr beslutas under förutsättning 
att Enköpings kmmnun fattro· ett likalydande beslut om utökningen av 
sin andel för år 2015. 

5. Kommunfullmäktige fastställer budgetstyrprinciper för styrelsen och 
nfunnder. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/16 

6. Kmmnunfulhnäktige fastställer kmm1mnstyrelsens förslag till 
investeringsramen totalt för investeringsbudget år 2015 om 156 780 tkr, 
enligt nedan. 

skattefinansierade verksamheter 

Milj ö- och teknikn:fum1den 129 838 tkr 

skolnämnden 2 045 tkr 

Bildningsnfum1den 131ltkr 

Sociah1funnden 250 tkr 

Kommunstyrelsen 4 536 tlu 

Taxefmansierade verksamheter 

Va-verksamhet 18 300 tkr 

Avfallsverket 500 tkr 

7. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att 
nyupplåna, d.v.s öka kmmnunens skulder under år 2015, med totalt 47,4 
mkr. 

8. Fullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betahling under år 2015 och vid omförhandling/omplacering av 
kommunens befintliga lån mellan olika kreditinstitutioner. 

9. Fullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus 
AB: s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om l 040 
mkr, jfunte därpå löpande rfu1ta och kostnader. 

10. Fullmäktige beslutar att ta ut en borgensavgift av Håbohus AB enligt 
lagstiftningen om alhnfumyttan. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2007 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 29 KS 2014/16 

11. Fulhnäktige godkälmer att kommunstyrelsen beslutar om vad som anses 
som marknadsmässig borgensavgift 

Beslutsexpediering 
Ekonomichefen 
Samtliga nämnder 

l~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/148 

Beslut om av politisk organisation inför den kommande 
mandatperioden 2015-2018 

Sammanfattning 
Av kommunfulhnäktiges beslut 2013-04-22 § 27 framgår att: Ett förslag till 
förändrad politisk organinsation, att gälla från och med 2015-01-01 har 
arbetats fram i kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen samt pruiiemas 
gruppledare i kmmnunfullmäktige. Detta föregicks av kommunstyrelsens 
beslut om följande målsättning för utredningen: 

Håbo kmmnun ska ha en politisk orgmrisation ... 

. . . som underlättru· måluppfyllelse 

... som stärker förutsättningruna för god ekonomisk hushållning 

... som är attraktiv för nya politiker 

... som stärker Håbo kommun som attraktiv ru·betsgivru·e 

... som ger goda möjligheter till medborgardialog 

... som ger snabb ärendehru1tering . 

Fullmäktiges beslut 2013-04-22, § 27 limebär att miljö- och tekniknänmden 
och bildningsnfum1den läggs ned. Dess ansvarsområden överförs till 
kommunstyrelsen respektive skoh1älnnden. Tillståndsnälnnden får en egen 
förvaltnmg. Socialnälnnden delas eventuellt i två nälm1der. Tillfälliga 
berednmgar med direkt uppdrag från kommunfullmäktige införs. 

Huvuddelen av orgrulisationsförändringen börjru· gälla 2015-01-01men 
förvalt11ingsorgrulisationens ru1pass11ing till den förändrade politiska 
orgrulisationen, påbörjas under år 2013. 

Fullmäktige tillsatte vid sma tillfälle en tillfällig bered11ing bestående av 
gruppledama från varje politiskt pruii, med uppdrag att nälmru·e utreda: 

Orgrulisation av "myndighetsutöv11ing mot enskild" lll0111 social 
verksrunhet i fom1 av utskott inom socialnälm1den eller egen 
nälm1d. 
Antalledrunöter i nälnnder och styrelser 
Införru1de av oppositionsråd 
Arvoden till fö1iroendevalda 
Eventuellt införande av "politiska lfu·lingru·". 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2011 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
. Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 30 KS 2013/148 

Av beredningens beslut 2014-03-25, § 35 framgår följande: 

l. Beredningen föreslår att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens familje- och individutskott 
överförs i en nämnd- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Beredningen föreslår följande antalledamöter i nämnder och 
kommunstyrelse: 

Kommunstyrelse med, 13 ledamöter, 7 ersättare 
Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. I nämndens kommande 
reglemente kan en formulering övervägas om att samtliga partier ska 
ingå i nämnden 
Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 
Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 
Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 
Utbildningsnämnd med l l ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarnämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

3. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag för arvodering av kommunens förtroendevalda för den 
kommande mandatperioden. 

4. Beredningen konstaterar att frågan om nämndemas utskott berörts men 
inte resulterat i något förslag till beslut. 

5. Beredningen konstaterar att beredningen inte uppnått enighet för ett 
förslag om " Införande av oppositionsråd". Under beredningen har två 
förslag behandlats. 

6. Beredningen föreslår att möjligheten till "politiska lärlingar" inilirs i 
enlighet med den ordning som gäller för detta inom Lekebergs 
kommun. Förslaget behandlas i detalj i samband med redovisningen av 
en motion om införandet av politiska lärlingar. 

7. Beredningen föreslår att föreslagna föränderingar gällande nfunnder och 
möjlighet till politiska lärlingar, införs från och med 2015-01-01. 

8. Beredningen avslutar därmed sin verksamhet genom att redovisa 
ovanstående till kommunfullmäktige 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker beredningens förslag och 
konstaterar att beslut om arvodering, införande av oppositionsråd och 
nämndemas utskott hanteras via enskilda beslut. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt beredningens förslag. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 30 KS 2013/148 

Beslutsunderlag 

Beredningens beslut 2013-03-25, § 35. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-23, hid KS 2014.1430. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 73. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 87. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens/utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Lars-Göran Bromander (S) föreslår att styrelsens beslutsförslag 
kompletteras med en beslutspunkt om kommande hantering av dels arvoden 
och utskott och dels frågan om oppositionsråd, något som beredningen inte 
redovisat förslag till beslut om. 

Ordföranden konstaterar efter avslutad debatt att endast styrelsens förslag 
till beslut föreligger tillsammans med en kompletterande punkt enligt 
Bromaders (S) förslag. Ordföranden föreslår att styrelsens förslag 
tillsammans med tillägget ställs under proposition. Fullmäktige godkänner 
beslutsordningen. Efter propositionsförfarandet finner ordförande att 
fulhnäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag tillsammans med 
Bromanders (S) förslag till komplettering. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att den del av socialnämndens verksamhet som för 
närvarande hanteras inom nämndens biståndsutskott överförs i en 
nämnd- individ- och familjeomsorgsnämnden. 

2. Fullmäktige beslutar att den politiska organisationen ska bestå av 
följande antalledamöter i nämnder och kommunstyrelse: 

- Kommunstyrelse med, 13 ledamöter och 7 ersättare 

- Valnämnd med 5 ledamöter och 4 ersättare. 

- Socialnämnd med 7 ledamöter och 5 ersättare 

- Individ- och familjeomsorgsnämnd med 3 ledamöter och 2 ersättare 

- Tillståndsnämnd med 5 ledamöter och 3 ersättare 

- Utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 5 ersättare 

- Överförmyndamämnd 3 ledamöter och 2 ersättare. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2011 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/148 

3. Fullmäktige beslutar att politiska lärlingar ska införas i Håbo kommun 
och uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa ett detaljerat förslag i 
samband med redovisningen av motion av införande av politiska 
lärlingar. 

4. Fullmäktige beslutar att ovanstående beslut införs från och med 
2015-01-01 

5. Fullmäktige beslutar att arvoden och utskott samt inrättande av 
oppositionsråd ska hanteras i särskild ordning genom beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder- för kännedom 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/127 

Beslut om reglementen för miljö- och tekniknämnden samt 
tillståndsnämnden - revidering 

Sammanfattning 
Reglementen för miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 
reviderades och antogs i samband med verksamhetsövergång till ny bygg
och miljöförvaltning vid årsskiftet 2013/2014. 

För att Håbo kommuns verksamheter i möjligaste mån endast ska arbeta mot 
en nämnd behöver reglementet för tillståndsnämnden revideras genom att 
nedanstående punkter flyttas från tillståndsnämndens reglemente till miljö
och tekniknämndens reglemente: 

att ansvara för trafikliggaren 
handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för funktionsnedsatta 

På så sätt f'ar miljö- och tekniknämnden ett helhetsansvar för kommunens 
trafik- och gatufrågor. 

Förändringen av reglementena föranleder inte något behov av 
budgetjusteringar mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för milj ö- och tekniknämnd en, daterat 2014-03-31 . 
. Reglemente för tillståndsnämnden, daterat 2014-03-31. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-03-31, hid KS 2014.1102. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 68. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 79. 

Styrelsen tillstyrker förvaltningens/utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till reviderade 
reglementen för miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 
(KS hid nr 2014.1100 respektive KS hichrr 2014.1101). 

2. Fullmäktige beslutar att de nu antagna reglementena ersätter tidigare 
beslutade reglementen. Beslutet gäller tillsvidare. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden och tillståndsnämnden 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/107 

Redovisning av beredd motion om redovisning av utbetalning 
av föreningsbidrag och föreningars kostnader för nyttjande av 
kommunens anläggningar samt kommunens subventioner för 
uthyrningen, motionär: Björn Fredriksson (M) 

Kmmnun:fullmäktige beslutade 2013-09-23, § 78 att överlälm1a en motion 
inlämnad 2013-09-16 till kmmllUllstyrelsen för beredning. 

Av motionen framgår bland annat följande: 

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

Enligt kmmnm1ens hemsida finns drygt 200 föreningar. A v dessa fu· 65 
idrottsföreningru·, Il bru·n och ungdomsorgrulisationer. Ytterligare ett ru1tal 
engagerru· också ungdomru·. Totalt således cirka 70 föreningru·. 

Detta tycker vi är viktigt och bra och syftet med denna motion fu· inte 
minska det stöd mru1 får idag. Menman hör, kanske inte dagligenmen 
väldigt ofta, att vissa föreningar får mer än ru1dra. Andra påstår att 
tjej sporten, som t.ex. ridning missgynnas. Men fu· det så? 

Vårat yrkru1de är således: 

För 2012 och 2013 göra en srumnru1ställning/före1ling över vHka bidrag som 
betalts ut, föreningru11as kostnad för att ruwända kmmnunens rulläggning 
srunt vad kostnaden utan subventioner har vru·it för dessa" 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning har sa1lllnru1ställt Håbo kommuns kostnader 
för föreningslivet m1der 2012 och 2013 i en rapport. A v rapporten :fi:rungår 
att föreningslivet i Håbo kommun totalt hru· kostat cirka 21,6 milj 2012 och 
21, l milj 2013 inldusive investeringru· och exldusive lönekostnader. 

Förvalt1lingen kru1 även konstatera att kmmnm1ens kostnader för lokaler, 
anläggningru· och bidrag fu· idag spridda på flera förvaltningru· i konm1m1en. 
Sedru12012 hru· organisationen förä11drats flera gånger och ansvru·et för 
föreningru· och lokaler har flyttats mellru1 förvaltningar och verksrunheter. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2013 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/107 

Dock kan förvaltningen konstatera att Håbo kommuns totala hantering av 
föreningsverksamhet behöver förnyas och anpassas till dagens förhållanden 
och resurser. Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför under 2014 och 
2015 att arbeta fram förslag på reviderade bidragsregler, taxor och avgifter. 
Därutöver kommer även avtal i vissa fall omförhandlas. 

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av kostnader för föreningslivet i Håbo kommun
daterat 2014-04-16. 

Fullmäktiges beslut 2013-09-23, § 78. 

Motion daterad 2013-09-16. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-16, hid KS 2014.1374. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 58. 

Kmmnunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 67. 

styrelsen tillstyrker förvaltningens/utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fulhnäktige beslutar att bifalla motionen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/75 

Redovisning av beredd motion om egen bärbar dator/läsplatta 
(EN till EN) från 1 :a klass i skolan, motionärer: Göran Eriksson 
(C), lisbeth Bolin (C) och Nihad Hodzic (C 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-10, §55 att överlämna motion 
daterad 2013-05-29 till skolnämnden för beredning. 

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

I motionen yrkar motionärerna "att utbildningsförvaltningen får i uppdrag 
att tillsammans med IT arbeta fram en plan för hur man inför EN till EN i 
H åbo kommun". 

Av skolnämndens beslut 2014-04-07, § 28 framgår bland annat att barn- och 
utbildningsförvaltningen idag arbetar med H åbo kommuns IT -avdelning för 
att under 2014 ta fram en IT-plan för utvecklingen av förskolors- och 
skolors nya teknik i undervisningen. I denna plan kommer ett flerårigt 
successivt införande av EN till EN att föreslås. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska återkomma tillnämnden med ett kostnadssatt 
förslag under hösten 2014. 

skolnämnden föreslår med hänvisning till detta att fullmäktige beslutar att 
motionen ska anses besvarad. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker skolnämndens beslut och 
konstaterar att nämndens kostnader för införande av EN till EN hanteras i 
budgetprocessen för 2016. 

Beslutsunderlag 

skolnämndens beslut 2013-11-04, § 79. 

Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-21. 

Kommunstyrelsens beslut 2013-11-25, § 198. 

Skolnfum1dens beslut 2014-03-03, § 17. 

Tjänstesla.ivelse dateras 2014-02-14. 

Skolnfunndens beslut 2014-04-07, § 28. 

Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-22, hid KS 2014.1423. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 56. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-05-19, § 80. 

styrelsen tillstyrker förvaltingens/utskottet förslag till beslut. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2014 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 33 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES~ROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2013/75 

l. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Beslutsexpediering 
skolnämnden 
Ekonomichef 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/58 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS 
och 4 kap. 1 § Sol, 2014 

Sammanfattning 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 
vård och omsorg, om beviljade insatser, dels enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och dels enligt Socialgänstlagen 
(SoL), som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska 
också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbmtits och inte 
verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 
kan IVO välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kmmnunen tilldöms ett 
vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor. 

Läge i Håbo kommun per 2013-09-30 och 2013-12-31 
Håbo kmmnun har totalt ett (l) beslut, äldre än tre månader, som inte har 
verkställts. V arken den 30:e september eller per den 31 :a december 2013. 
Beslutet är överklagat. Vilket också är rapporterat till IVO den2014-02-18. 

Socialförvaltningens kommentar 
Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det finns ett (l) gynn
ande beslut enligt LSS som inte är verkställt. Alla beslut enligtSoLär 
verkställda inom tre (3) månader. En positiv utveclding som öppnandet av 
20 platser på solängens äldreboende har bidragit till under år 2013. 

Beslutsunderlag · 

Sociah1funndens beslut 2014-02-26, § 21. 
Tjänsteskrivelse daterad 2014-04-28, hid KS 2014.1467. 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-05-06, § 67. 

Utskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att notera redovisningen som delgiven. 

Beslutsexpediering 
Socialnfunnden och fullmäktiges revisorer 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

KF§ 35 KS 2010/108 

Svar på interpellation om konsekvenser av utökad vistelsetid 
inom förskolan för barn vars föräldrar är föråldra
lediga/arbetslösa 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28, § 15, att följan~e interpellation från Björn 
Hedö (M) fick ställas till kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund 
(S): Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2013 togs 

· beslut om att utöka vistelsetiden för barn till föräldralediga/arbetslösa. De 
tidigare 15 timmarna utökades till25 timmar per vecka från den l januari 
2014. 

JUSTERARE 

Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: Skolnämnden hade 
tidigare avslagit motionen på grund av att det saknades pengar i budget. 
Skärtorsdagen den 17 april 2014 var det 65 barn med 15 timmars vistelsetid 
och 79 barn med 25 timmars vistelsetid på våra förskolor. Har du följt upp 
hlir detta beslut har påverkat förskolomas ekonomi och personaltäthet? 

Vid dagens sammanträde föreligger följande skriftliga svar i sammandrag 
från kommunstyrelsens ordförande: skolnämndens avslag på motionen om 
utökad vistelsetid var av ekonomiska skäl, dvs. det saknades medel i budget 
för utökning. Enligt uppgift från skolförvaltningens färskolechefer har den 
utökade vistelsetiden därför bemötts framförallt genom omfördelning av 
befintliga personalresurser. Detta har inneburit i princip oförändrad ekonomi 
och lägre personaltäthet under visst antal timmar. 

Troliga konsekvenser 

För förskoloma 
Ökad vistelsetid medför större behov av vikarier vid förskolorna, dock i 
ringa omfattning. 

F ör vårdnadshavaren 
Ökad tid för arbetssökande att söka arbete, ökad ensamtid för föräldralediga 
med det hemmavarande bamet samt ökad ensamtid för studielediga att 
studera. 

För barnet som vistas i förskolan 
Ökad tid att ta del av förskoleverksamheten, både socialt och pedagogiskt. 

fulägg förekommer från kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund 
(S), Björn Hedö (M), Fred Rydberg (KD), Håkan Welin (FP) och Christian 
Nordberg (MP). Därefter avslutar ordföranden debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§ 36 KS 2010/108 

Svar på interpellation om skolnämndens ekonomiska 
underskott 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28, § 16 att följande interpellation från Björn 
Hedö (M) fick ställas till ordförande i skolnämnden: På skolnämndens 
sammanträde den 7 april 2014 fick vi en ekonomisk redovisning per enhet, 
per 31 december 2013. Den visade underskottet på kmmnunens egna skolor. 
Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: Hur kommer du att 
agera för att kompensera friskoloma så att de blir behandlade på likvärdiga 
villkor? 

Vid dagens sammanträde föreligger följande skriftliga svar från 
skolnämndens ordförande: Skolnämnden har en bred politisk enighet att 
värna om både verksamhet i kommunal och fristående regi, då detta berikar 
utbudet för brukarna. Nämnden ser därför regelverket om bidrag på lika 
villkor som en självklarhet och ordföranden har självfallet samma 
uppfattning. För att få en klar bild över vad som orsakade underskottet 2013 
har ordförande därför tillsatt utredning som ska belysa underskottet, på 
samma sätt som gjordes inför beslutet om hantering av 2012 underskott. 
Därefter kommer ärendet att tas upp för ställningstagande i skolnämnden, 
eftersom Läraskolan nyligen inkommit med begäran om kompensation även 
för år 2013 års underskott. 

Inlägg förkommer från Björn Hedö (M) och skolnämndens ordförande Pyry 
Niemi (S). Därefter avslutar ordförande debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige ·. 

JUSTERARE 

KF§ 37 KS 2010/108 

Svar på interpellation om månadsavgifternas utveckling inom 
bostadsrättsföreningen DalängenNäppeby 2 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28 att följande interpellation från Carina Lund 
(M) fick ställas till ordförande i kommunstyrelsen: 

Bostadsrättsföreningen Dalängen gjorde ett påpekande att avgiftema var 
väldigt höga. Kommunen beslutade då att gå i borgen för hela lånet och på 
det sättet kunna göra en räntebesparing som skulle leonuna hyresgästema till 
del. Efter räntejustering sjönk räntan med 800 OOOkr/åJ:. 

Enligt uppgift har dock avgiftema till de boende ökat med 1500 kr /mån. 

De 800 000 kr fördelat på 18 boende borde ge en sänkning på 3 700kr/ mån. 
Nu har i stället avgiften höjts med totalt 5200:-

Vad är det som blivit så mycket dyrare? 

Vid dagens sammanträde föreligger följande skriftliga svar från 
kommunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund (S): För närvarande pågår 
en utredning tillsanunans med Håbohus AB och kommunen om att avveckla 
bostadsrättsföreningruna Väppeby l och Väppeby 2. Kommunstyrelsen 
beslutade 2014-03-03 om att utreda förutsättningarna för att kommunen 
eller Håbo hus AB ska ta över ägandet av de båda föreningru11a. Ilman 
utredningen är klar så går det inte att uppskatta hur mycket hyran kan 
sänkas, målsättningen är dock att hyressättningen ska ligga i nivå med 
solängens boende eller lägre per kvm ytan för lägenhetema. 

I srunbru1d med att konmmnfulh11äktige fattade beslut om att ingå borgen så 
frrungår det av tjänsteskrivelsen att" genom kostnadsminskningen konuner 
föreningen att få bättre likviditet och ekonomi. Dessutom kornmer 
framtida hyreshöjningru· för de boende att lemma begränsas. 

Med en ekonomi i balans beslutade bostadsrättföreningen som ett första steg 
om oförändrade avgifter för år 2014 attjämföra med Håbo hus ABs 
hyreshöjning år 2014 med 1,79 %. Enligt interpellationsställru·en har 
avgifterna ökat med 1500 kr/mån, de1ma uppgift stfumner således inte, utan 
hyresnivån ligger oförändrad på srumna nivå som år 2013 d.v.s 6 500 
kr/månad. 

Inlägg förekommer från k01mnunstyrelsens ordförande Agneta Hägglund 
(S) och Cru·ina Lund·(M). Dfu·efter avslutar ordförru1de debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2010/108 

Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Agneta Hägglund (5) angående arbetsmiljöplan med anledning 
av ombyggnation av skolor/förskolor 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28, § 19, att följande interpellation från Björn 
Hedö (M) fick ställa till kommunstyrelsens ordförande: En1igt 
Arbetsmiljöverket är alla entreprenörer skyldiga att lämna en 
arbetsmiljöplan och riskbedömning vid en entreprenad om beställaren så 
fordrar. Med hänvisning till det ovan anförda frågar jag dig: Har kommunen 
någon policy angående detta? J ag frågar detta med an1edning av 
ombyggnaden av Västerängsskolan samt de planerade 
ombyggnaderna/nybyggnationer av kommunens skolor/förskolor. 

Vid dagen sammanträde föreligger följande skriftliga svar från 
kommunstyrelsens ordförande: Det finns ingen antagen policy som berättar 
hur en arbetsmiljöplan ska se ut eller i vilka fall en sådan ska tas fram. 

Håbo kommun har som arbetsgivare erbjudit chefer, skyddsombud och 
fackliga företrädare utbildning i arbetsmiljöarbetet och på Miljö- och 
teknikförvaltningen har riktad utbildning genomförts under 2013. Ett antal 
medarbetare har även gått BAS-P och BAS-U utbildning. 

För kommunens alla större entreprenader tas en arbetsmiljöplan fram. I 
ärendet kring Västerängsskolans takombyggnation har Skanska tagit fram 
en arbetsmiljöplan upprättad en1igt Bygg- och an1äggningsarbeten, AFS 
1993:3 (2008:16). En förhandsanmälan av byggarbetsplats en1igt 7 § AFS 
1993:3 Byggnads- och an1äggningsarbete har även tagits fram. 

In1ägg förekommer från Agneta Hägglund (S), Björn Hedö (M) och Håkan 
Welin (FP). Därefter avslutar ordförande debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2010/108 

Svar på interpellation om ekonomi med anledning av att Gröna 
Dalenskolan blir F-9 skola, ställd till skolnämndens ordförande 
Pyry Niemi (S) 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28, § 21, att följande interpellation från Björn 
Hedö (M) fick ställas till skolriämndens ordförande: Skolnfum1den hade ett 
extra salrunanträde den 21 jalmari med allledning av Läraskolalls flytt till 
Mansängens lokaler samt att Gröna Dalen blir en F-9 skola. Då beslutades 
att Gröna Dalen till ht 2014 blir en F-9 skola. Med hänvisning till det OVal1 
anförda fi·ågar jag dig: Med allledning av att skolnfum1den inte klal·ar av att 
hålla budget 2014 och att vi hru: ca 400 to1111na skolplatser. Anser du att det 
fu· god hushållning med konmmnens pengal· och resurser? 

Vid dagens sammanträde föreligger följande skriftliga svar fi:ån skolnämndens 
ordförande: Det fi1ms möjlighet får våra skolor att ta emot elever i flera av sina 
klasser. Detta utifi·ån att vi rent ekonomiskt skulle behöva ha i snitt ca 22 elever 
på lågstadiet, ca 25 på mellanstadiet och ca 28 på högstadiet. Utifi·ån att vi har 
gjort stora ekonomiska satsningar på särskilda undervisningsgrupper 
och andra insatser för elever med stora behov, är dessa klasstorlekar rimliga. 
Maxantalet i våra skolor är beräknat utifrån vad skollokalema medger i antal 
elever per klassrum. Smmnanlagt kan vi få plats med ytterligare ca 400 elever i 
skoloma om vi fyller upp va1je klass till vad lokalema medger. I dagsläget har 
vi klasser som varierar fi·ån ca 15 elever upp till30. För att fylla upp klassema 
skulle vi behöva flytta elever mellan skolor så att maxantalen uppnås Detta 
hmebär att klasser slås sönder och elever tvångsförflyttas mellan skolor. Ett 
scenario som vi av många skäl vill undvika. Orsaken till de mindre klassema är 
bl a att elevantalet varit lågt vid stmt, beroende på få elever i 
upptagningsområdet. Dessutom har elever valt andra skolor under sin skolgång 
och lämnat tomma platser i klassema. 

Skolnänmden har antagit en handlingsplan får 2013-2015 där vi arbetar med 
olika åtgärder får att karruna i ekonomisk balans. Åtgärdsfårslag läggs i 
skolnämnden får att fårbättra den ekonomiska prognosen får 2014. 
Att Gröna Dalenskolan nu blir F-9 skola är positivt för skolan, dess ekonomi 
och får området. Nu väljer elever i högre utsträckning att stanna kvar på skolan 
och andra väljer till skolan. Vi slipper dänned ett antal tidiga taktiska val i en 
F-6 skola inför högstadiet, som skapat tomma elevplaster och som påverkat 
ekonomin negativt. Det är mycket olyckligt att skolverksamheten inte kan klara 
organisationen inom beslutad skolpeng, men samtidigt är det positivt att många 
elever ges möjlighet att gå i relativt små klasser. 

Inlägg förekommer från Björn Hedö (M) och skolnämndens ordfårande Pyry 
Niemi (S). Därefter avslutar ordfåranden debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§40 KS 2010/108 

Svar på Interpellation om ekonomi för det om- och tillbyggda 
reningsverket, Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt 2014-04-28, § 18, att följande interpellation från Carina 
Lund (M) fick ställas till miljö- och tekniknämndens ordförande Christian 
Nordberg (MP): Kommunen upphandlade ett reningsverk som skulle vara 
:funktionsdugligt och fårdigställt under första kvruialet 2013. Upphandlingen 
gjordes i 3 delar. Första de.len: 71 020 OOOkr, kväveutbyggnad, 
takrenovering, personalbyggnad, 2011-11-17. Andra delen: 13 018 010kr 
Maskinutmstning (viste mru1 inte behovet), 2011-12-06. Tredje delen: 
9 912 OOOkr El och automation (viste man inte att de behövde fungera) 
2012-11-16. I Bokslutet för 2012 hade en investering på 92 075 000 gjorts 
För 2013 var budgeterat 35 550 000 och i bokslutet kru1 vi läsa 58 105 000 
en övertrassering med 22 555 000 kronor. Hela detta projekt hm· fördyrats, 
förlängts och orsakat hot om vite fi:ån Eu-domstolen med oerhört höga 
belopp. Hur ser kravspecifikationen ut gentemot Sweco som gjort att vi fått 
stå kostnader som rätteligen borde ligga på projektansvarig? Hur ser 
åtgärdsplanen ut för att denna typ av felaktiga upphandlingar inte kommer 
att göras igen? Vad vm· urspmngligt budgeterat och vad blev det slutgiltiga 
beloppet för detta projekt? 

Vid dagens sammanträde föreligger ett skriftligt svru· från miljö- och 
tekniknänmdens ordförru1de. Av detta framgår blru1d rumat följru1de i stru·k 
förkmining: Krav på kväverening föreligger. Kalkylerad kostnad för 
införande av detta vid Bålsta reningsverk uppgick ti11101 Mkr. Verklig 
kostnad 116, 7 Mkr. 

V ru·för blev det dyrru·e? Ny inloppspumpstation tillkom. Sprängningsarbeten 
tillkom. Konsekvenser av en kall vinter medför ökade kostru1der. 
Ledningsdragning tillkom. Nya elledningru· och styrskåp tillkom. 
Personalomsättning under byggtiden medförde ökade kostnader. 

Vad kunde gjorts bättre? Mer omfattru1de ritningsgranskning borde 
genomf61is. Mer omfattru1de geoteknisk undersökning borde genomfö1is. En 
mer omfattru1de okulärbesiktning av bassäng, maskiner och pumpru· borde 
genomfö1is. Mer omfattru1de ruwändande av 3-D- ritningsteknik borde ha 
skett. 

Inlägg förekommer från Carina Lund (M) och Christian Nordberg (MP). 
Ordföranden avslutru· därefter debatten. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/98 

Motion om inrättandet av ett råd för integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

Sammanfattning 
Motionärerna föreslår att ett integrationsråd inrättas för att stärka 
delaktighet, dialog och demokratiskt inflytande och förbättringsarbete 
avseende kommunens strävan efter att skapa en inkluderande kultur fri från 
diskriminering i enlighet med förslaget till Integrations- och 
flyktingspolitiskt program (KS 2014/81). 

Vidare bedöms det finnas ett behov av att skapa ett fast forum där olika 
frågor både från medborgare och det civila samhället å ena sidan, och 
förtroendevalda och tjänstemän från Håbo kommun å den andra, kan föras 
fram och diskuteras. Detta forums, eller råds, uppgift föreslås vara att följa 
programmet för integration och flyktingfrågor och att även ku1111a föreslå 
revideringar och utveckling av detsamma. Rådet föreslås vidare både ku1111a 
lämna förslag och ha en konsultativ roll gentemot de förtroendevalda och 
förvaltningarna och utgöra remissinstans för kommunen. Rådet föreslås 
slutligen genomföra minst fyra protokollförda sammanträden per år. 
Organisatoriskt bör Integrationsrådet lyda under kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Motion. 

- Tjänsteskrivelse 2014-06-03. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

EXPEDIERAD 

J.olY~olo-l9 
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KF§42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

KS 2014/97 

Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: lisbeth 
Bolin (C) och Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
I motionen föreslås att en utredning görs om att anpassa upphandlings
policyn till de nya BU-regler för offentlig upphandling som antogs i vintras. 
Reglerna innebär att inköp kan anpassas till produkter som tagits fram med 
hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön. 

JUSTERARE 

Beslutsunderlag 
Motion från Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD) 

- Tjänsteskrivelse 2014-06-03. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 
utredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING 
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Kommunfullmäktige 

JUSTERARE 

KF§43 KS 2014/99 

Motion om att H åbo kommun uttalar sig och verkar för att en 
noll-vision "Ingen ung utan arbete", motionärer: Lisbeth Bolin 
(C), Göran Eriksson (C) och Nihad Hodzic (C) 

Sammanfattning 
A v motionen framgår bland annat följande: Ungain-Ungas väg till arbete 
är ett metodutvecklingsprojekt, drivet av Arbetsförmedlingen i samarbete 
med Europeiska socialfonden och kommuner, som vänder sig till unga 16-
24 år som inte arbetar, studerar eller har någon känd planering. 

I Håbo kmnmun har vi ca 100 ungdomar 16-19 som inte fullföljer studier 
eller arbetar. 

I Håbo skulle både elever på Kämpe och elever i gymnasiet som riskerar att 
ej få godkända slutbetyg erbjudas att delta. Uppsökande verksamhet skulle 
ingå. Sådan finns redan idag på Kämpeenheten men skulle också kunna 
kompletteras med Arbetsförmedlingens insatser. 

Arbetsfönnedlingen kmnmer att ansöka om medel för Unga In 2.0 i 
programperioden ESF 2014-2020. Kmnmunen har då möjlighet att anmäla 
sitt intresse att delta. 

Motionärerna yrkar: 

att Håbo kommun uttalar sig för en O-vision Ingen ung utan arbete 

att ekonomiska och praktiska förutsättningar skapas för att uppnå O
visionen. 

Beslutsunderlag 

Motion. 
- Tjänsteskrivelse 2014-06-04. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige överlämnar motionen till kmmnunstyrelsen för beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 44 

Sammanträdets avslutning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Ordforanden avslutar sammanträdet och önskar alla en Trevlig sommar. 

JUSTERARE l EXPEDIERAD 

leutl~ 
SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2043 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-09 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Ett antal frågeställningar redovisas gällande sophantering med sortering av 
matavfall inom Västerängens bostadsmmåden. Frågorna föreligger i 
slcriftlig form. 

Miljö- och tekniknämndens ordförande Christian Nordberg tar emot 
slcrivelsen och utlovar efter samråd med frågeställaren, att frågorna ska 
besvaras i samband med fullmäktiges kommande sammanträde 2014-09-22. 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2039 
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