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HÅBO SAMMANTRÄDESPROTÖKOLL 

I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

TJäpstgörings-/ närvarolista 
Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgötande epiä~tare . 

Ag(1eta Hägglund (S) l N 

Datum 

2014-09-22 

omröstn ing§ 
~a l Nej ! :AVstå 

Omröstning § 
Ja Nej -1 Avstå 

Pyry Niemi.(S) l 'l' Por-Cllo f Thorsbeck (S) ljänslgör l l 
l l 

r 
Eva Slanke (S) l N 
Ln.rs-Gör~n l:lromamlcr.(S) • N 

l Eva licllbcrg (S) 1, NN. 
Solveig Kallion;äki (S) 
Chris Dremnrk (S) 
!'[clltlk A11dersted1 (S) 
Si,XIQn.Nylhr (S) 

f 
N 
N 
F 

.l Gunilla Gustavsson (S)'yiiustg1;\t· 
l 
[ l 

l 
l 
l 

lyiaroLis Carson· (S} 
Aqn;1-:Evn i-Iömström (S) 
Wctricr Schuhmt (S) 
[nger Wall in (S) 
Kuil Hedman (S) 
Hilievi Andcrsicdl (S) 
Öwc fröjd OJdp) 
Sju!lnc Gtccn (Då p) 
Birgilla Green (i3~p) 
Christi-an Nordberg (Mri) 
So!!e- Bergengren '(M p) 
LeifLindqvist (V} 
Carhu! Lund {tvi) . 
Le1n i"artC<Irlsson (M) 
Anna Wibcrg (M) 
Uif. Winberg (lvi) 
Cecilin Licten (M) 
Björn Fredriksson (~'l) 
Nils-Åke Marheden {~) 
KatariJ!a Ni ss (M) 
Christer Llacrt. (M)) 
)3jörn FiedÖ (M) 
Bo Jo.bJison (M~ 
BengrSkiöld (f.P) 
Hilkan Welin (fP) 
Gunilla -Alm (FP) 
H~ritl1 Sldöid (FP) 
Göran E~iksson (G) 
Nih~d Hodzic_ (C) 
Lisbetl1 Bolin (C) 
PredJtydbqtg (KD) 

'N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
F 
N 
N 
N 
N 
N 

N 
N 
"N 
N 
N 

l Jan Bnn·efors (B) gUnstgÖr 

l 
l l Sven Svanström (!Hp) tjiinstgör 

l 
i 

f l Rp lplt Abr,ihamsson (M) ljilu~tg 

~ l 

~ l 
N l 
~ l 

Total antalledamöter och tjänstgnörande 40 

E] tjäns.tgöra·nde ersältare 

Ersättare Socialdemokraterna 
Per Olc:ifThorsbcck'(S), tjänstgöi· 

·Gunilla Gustavsson (S.), tjänstg(ir 
Sven OlofDvädng (S) 
Harrcll_e Nctrdströur (S). 
Anders Ekrn:m (S) 
Nazmiyc Halvasr (S) 
Jnit Ii~rrefo.rs (S), tj änstgör 
Jtiluui Tolinssoti (S) 

Ersättare Bå lstapartiei 
Sven Svanström (Bftp),_ljänstgör 
Farid -Cllibout{BAp) 

Ersättar.e MiUöp·artlet.de !3röna 
Mario Nordberg (Ml'.) 
Stof;m W~iiin (M P) 

Ersättare Vänsterpartiet 
L:1ila Svcrndnl (V) 
Jonas Sällström (V) 

l 
IF 

l 

l 

F 
p 
f 

N 

iF 

N 
F 

f 
F 

Närvaro 

l 

l 

l 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderata Samlingpartiet 
R;~lph Abru]lomsso:n (M),,ljäustgör 
Liselottc Grahn Elg (M), 
!Jtgemar Nor<Jstrilni (M) 
BjörnAllskog (Mj 
Tommy RoseJ!kvlsl (M) 
Sven Niss (M) 

Ersältare F oll1pa1iiet L1 beralerna 
lngvaJ'Niifjul'd (fP) 
Susanne Skiöld. (FP) 
Ersättare Centerpartiet 
Ber\ Slen1und (C) 
Mnd Lindros-Sjöblom (C) 

Ersättare Krl.sfdemokraferna 
Frank Nitsson (KD) 
Kjc.ll W~ssho lm (KD) 

Ers~ltare .Sverlgedemoliraterna 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
·i 
l 
.l 
l 

l 
l 
l 
i 
l 
l 
l 
l 

l 
·j 
! 

Omröstning:§'-
Ja l Nej .l Avstår 

.l l 
l ! 

l i 
l ,j 

l 
l 
l 
l 

l -J 
:1 -

l 

l 

l 
l 

Närvaro 

Totaltanta 1 n ärva randa ·.i olle l j än stgörande_.::e:::rs:.:å:.:' t.::ta::.re::__ ______ ___:N_:__=.::B~e::::sl::u:::ta::.n::<l::::e/~n::ä:..:rv~_a:::r<;J.::_n::::d::.e_.:.F_=_:_f:.::rå:.:n:::va~r:::a t::1d:::e:_ _ _ _ 

~ (eL()& 



HÅBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-09-22 

Kom m u nfullmäl<tige 

Innehållsförteckning 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

§50 

§51 

§52 

§53 

§54 

§55 

§56 

§57 

§58 

§59 

§ 60 

§ 61 

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

Medborgarforslag om placering av uppsamling av miljöskadliga ämnen i 
dagvatten 

Beslut om forhundsordning och myndighetstaxa för Räddningstjänsten 
Enlcöping- Håbo 

Beslut om ägardirelctiv för Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo 

Beslut om reglemente får forbundsdirelctionen får Enlcöping-Håbo 

Beslut om reglemente får revisioner i Räddningsljänsten Enlcöping-Håbo 

Beslut om investeringsmedel for utrustning till Landstingshuset 

Motion med fårslag om kartläggning av och åtgärdsprogram mot skadliga 
kemikalier i förskolan, motionär: Fred Rydberg (KD) 

Beslut- VA-verksamhetsområde får fastigheter på Kaninedalsvägen 

Beslut om integrations- och flylctingspolitislct program 

Beslut om inrättande av näringslivsråd 

Årsredovisning 2013- for Samordningsförbundet i Uppsala län 

Motion om att "Cykla i Håbo- hela Håbo cyldar" 

Redovisning av beredd motion angående ett finskspråkigt äldreboende, 
Klistdemolaatema 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

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

Avslutning 

Noteringar från allmänhetens frågeshmd 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄ.DESPROTOKGLL 
HÅBO Datum 

I<OMM.UN 2014-09-22 

Kornmunfullmäl<tige 

KF§ 45 

Godkännande.del.s av att kungötelse .skett ·i behörig ord.ning 
dels av dagordning~n 
Satnmanf.attning 
Ordfåranden föreslår att ärende nr 1 O på dagei1s kallelse/ät'endelista inte ska 
behandlas vid dagens sammanträde då ärendet redan är avgjmt av 
k.ommutJ.sty_relsen. Arendet är utsänt av misstag. Ordforanden fon~slår att ett 
·inlämnad motion om att begrär;tsa mängden skadliga kemHcalier inom 
barnomsoJ.;gen,ersätter det utgående .ärendet. 

Beslutsunderlag 

- Kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullm:äktige beslutar godkänna dels ,att Jcungörelse skett i helior:ig 
ordning dels justerad dagordningen, enlig oi·dförandens forslag. 

SIGNATUR UTDRÅ.GSBESTYRl<Nit-IG Nr 2014.2'823-



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 46 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS2014/112 

Medborgarförslag om placering av uppsamling av miljöskadliga 
ämnen i dagvatten 

FöljaJ1de fårslag föreligger: "Underteclmad har vid tidigare tillfällen varit i 
kontalet med Miljöavdelningen angående placering av uppsamling av 
milj äskadliga ämnen i dagvatten. Min tanke är området mellan E 18 -
Kräggavägen - Enköpingsvägen. I dag rim1er dagvatten från bebyggelsen 
vid Graneberg m. fl. +motorvägen E18 via öppet dike direkt ut i Mälaren. 
Detta skulle fårhindras i en sedimenteringsdamm med placering på nämnda 
område." 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag h.id. KS 2014.2306 

- Tjänsteshivelse 2014-07-09. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmälctige beslutar att överlämna föreslaget till kommlmstyrelsen får 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kanslichef 

EXPEDIERAD 

;)_Vl'l- (t' -O 1 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.2825 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäldige 

KF§ 47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2013/154 

Beslut om förbundsordning och myndighetstaxa för Räddnings
tjänsten Enköping - Håbo 

Sammanfattning 
Håbo och Enlcöpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande förbundsordningjusterades senast genom beslut av 
kommunfullmäktige 2011-02-28, § Il. Vid s alllina tillfåll e beslöt 
fullmäktige att uppdra till förbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt 
under innevarande mandatpetiod, utvärdera förbundsordningen. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 3835-12 fastslagit att fulhnälctige 
respektive medlemskorrumm i ett kommunalförbund måste fastslå sådana 
taxor som för förbundsverksamhet som grundas på bemyndiganden i lag 
eller förordning. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det 
dock möjligt för fullmäktige i respektive medlemskommun att via beslut 
delegera till förbundets direktion att besluta om de årliga 
indexuppräkningarna av taxorna. 

Föreligger räddningstjänstens fårslag till ny fårbundsordning, 
myndighets taxa, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontrolL 

Beslutsunderlag 
Förslag om ny förbundsordning får Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo 
daterad 2014-07-24 

Förslag till myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo
daterad 2014-07-24 

F örslag om taxa får brandskyddskontroll får Håbo kmnmun - daterad 
2014-07-24 

Förslag om sotningstaxa får Håbo kolll111un- daterad 2014-07-24 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-09-01, § 107. 

Kommunstyrelsen tillstyrker förvaltningens och utskottets förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkänna :föreslagen 
förbtmdsordning får Räddnings t j än sten Enköping-H åbo. 

2. Fulhnälctige beslutar att får Håbo kommuns del godkänna föreslagen 
myndighetshetstaxa. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen sotningstaxa får Håbo 
kommun. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2826 



~HÅBO 
~KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

KF §47 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2013/154 

4. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen taxa för 
brandskyddskontroll for Håbo kommun. 

5. Fullmäktige beslutar att delegera till förbundsdirektionen får 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo att besluta om framtida 
indexuppräkningar av samtliga taxor. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten Enköping-H åbo 
Enköpings kommun 

EXPEDIERAD 

J_ oJ .._t - to - o l 

SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.2826 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2014/116 

Beslut om ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Enligt § 3 i den fåreslagna fårhundsordningen får kommunalfårbundet 
Räddningstjänsten Enlcöping-Håbo ska fårbundets ändamål beskrivas 
närmare i ett ägardirektiv som ska fastställas får vmje mandatperiod genom 
samstämmiga beslut i medlemmarnas kmmnunfullmäktige. 

Ägardirelctivet ändras efter samstämmiga beslut av vmje medlem. 

Föreligger fårbundets fårslag till ägardirektiv får Räddningstjänsten 
Enlcöping-Håbo. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirelctiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo- daterat 
2014-07-23. 

Tjänsteskrivelse 2014-07-24. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-09-01, § 109. 

Kommunstyrelsen tillstyrker utskottets och fårvaltningens fårslag. 

Kommunfullmäktiges bes l ut 

l. Fullmäktige beslutar att får Håbo kommuns del fastställa ägardirelctivet 
får Räddningstjänsten Enköping-Håbo får mandatperioden 2010-2014. 

Beslutsexpediering 
Räddningstjänsten Enköping -Håbo 
Enköpings kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.2828 



HÅBO 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS2014/117 

Beslut om reglemente för förbundsdirektionen för Enköping
Håbo 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till reglemente för förbundsdirektionens för 
Räddningstjänsten Enköping-H åbo. 

A v det föreslagna reglementet framgår att direktionens roll är att vara 
beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för 
de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt forhundsordningen 
och ägardirektiv. 

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen: 

• Är personalpolitiskt organ med ansvar for forbundets 
lönepolitik. 

• Är arkivmyndighet 

• Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen. 

• Tillsätter skorstensfejarmästm·e. 

• Fastställer taxor för fOrbundet 

• Beslutar om indexuppräkning av myndighetstaxor inldusive 
sotningstaxor. 

• Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt 
samordnas med medlemmarnas egen upphandling. 

Vidare ska direktionen uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
forbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt 
ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppfoljningsfrågor. 

Reglementet ska fastslås av kommunfullmäktige i båda 
medlemskomrnunerna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen for räddningstjänsten 
Enköping-Håbo- daterat 2014-07-23. 

T j änsteslaivelse 2014-07-24 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2014-08-19, § 88 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2014-09-01, § 108. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201~ .2829 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2014/117 

Kommunstyrelsen och arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa reglementet får 
förbundsdirektionen får räddningstjänsten Enköping-H åbo. 

Beslutsexpediering 
Räddnings g änsten Enköping-H åbo 
Enköpings kommun 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

)ol ~r - to-ol l a-1."" 

Nr 2014.2829 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfu llmäktige 

KF§ 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2014/118 

Beslut om reglemente för revisioner i Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 

Sammanfattning 
Enligt § 5 i den föreslagna förbundsordningen för kommunalfårbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska forbundets medlemmar fastställa ett 
reglemente för förbundets revision. 

Föreligger forbundets fårslag till reglemente för revisionen i 
Räddningstjänsten Enköping-H åbo. 

Beslutsunderlag 

Förslag om reglemente får revisionen i Räddningstjänsten Enköping
Håbo - daterad 2014-07-29. 

- Tjänsteshivelse 2014-08-05. 

- Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 90 

- Komrmmstyrelsens forslag till beslut 2014-09-01 , § 108. 

Kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottet och forvaltningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att for Håbo kommuns del anta reglemente for 
revisionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

Beslutsexpediering 
Enköpings kommun 
Räddningstjänsten Enköping-Hå bo 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 14.2830 



o 

HABO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-09-22 

Kommunfullmäktige 

KF§ 51 KS 2013/134 

Beslut om investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset 

Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har i en skrivelse begärt att kommunfullmäktige 
beslutar om att tillfora nämnden l 015 tia i investeringsanslag. Anledning 
till detta är dels att nämnden haft kostnader om 595 tkr for komplettering av 
inredning/kontorsmöbler for nya lokaler på Landstingshuset Vidare begär 
nämnden att förvaltningen tillfors ytterligare 420 tkr för att höja 
säkerhetsnivån på Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att tillfåra miljö
och tekniknämnden 595 tkr. 

Vidare föreslår förvaltningen att miljö- och telmikförvaltning i sanu·åd med 
komrotmens säkerhetsansvarig specificerar, vilka åtgärder som behöver 
vidtas får att säla-a upp Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 
och att en kostnadskalkyl presenteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 
Tjänsteskrivelse 2014-08-04. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 94 

Miljö- och tekn:ilmämndens beslut, 2014-08-25, § 81 

Kommunsstyrelsens forslag till beslut 2014-09-0 l, § 114. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet: 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet har miljö- och telcnilmämnden 
via beslut 2014-08-25, § 81, specificerat kostnaderna for de 
säkerhetshöjande åtgärderna till160 tlu. 

På sammanträdet fo1iydligar ekonomichefen att kostnader for 
säkerhetshöjande åtgärder inte är betrakta som investeringskostnader utan 
ska belasta driftsbudgeten. Medel till detta kan tas från kommunstyrelsens 
konto for ofördelade medel. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att tillfåra miljö- och tekniknämnden 160 tlcr for 
säkerhetshöjande åtgärder i landstingshuset kostnaden fors från kontot 
for kommunstyrelsens ofördelade medel. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.2831 



F'l1 w HÅBO· 
I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF B 51 

Kornmunfullmäl<tiges beslut 

SAMMANTRÄDES.PROTÖKOLL 
Datum 

2014-09-22 

KS 2.013/134 

1. Fullmäktige beslut~t att tillfota mJljö- och telmiknamndqu ett 
tillä:ggsanslag om 595· tk1' for investeringarna på L~ndstingslmset. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och telmiknämnden 
säkerhetssamordnare 
Ekonomichef 

E:XPEOIERAO 

jo !'i - ID ~o l 

~JGN/\TUR. UTORAGSBE;S,TVRKNING. 

, ~ 
Nr.2o1.\.2a31 



HÅBO 
I<QMMUN 

Kotnhl u nfl)ll m ä k tig~ 

KF§ 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-Ö9-22 

Motion med förslag om kätiläggning ~v och ·åtgärdsprogram 
·m.ot skadliga kemikalier i f9rs_kolan,. mptionän Fred Rydbe,rg 
(Kb) 
Sammanfattning 
I motionen fårslås att ~11 kartläggning görs och ett åtgärdsprogram upprättas 
mot sk(l.c;llig;a kemikalier i fårskohm. Detta for att förbättra barnens miljö. 

Motionäten fåre~lar: 

L en l<arU~ggnit}.g av ml.]Jön for barnen på forskolan genomfors utifrån 
konceptet · ''G~ftfri förskola'-' 

2. ett åtgärdsprogram tas fram får Habo lcomn'luns fåtskolor får att få 
en så gi:ftfh fårskola som möjligt. 

Beslutsuh.derl.~g 

- Motion från FTed Rydberg (KD) 

~ Tjänsteskriv~lse i 0l4-09-22. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar att överlärruta motionen till koinmun~tyrdsen för 
bel'edning. 

Beslut~~xpecJhWing 
Kanslichef 
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Beslut- VA-verksamhetsområde för fastigheter på 
Katrinedalsvägen 

Sammanfattning 
Av miljö- och telmiknämndens beslut 2014-06-16} § 60, framgår att fyra 
fastigheter efter Katr·inedalsvägen har anslutits till det närliggande komn11mala 
va~verksamhetsområdet för vatten och spillvatten/avlopp. 

Enligt lagen om allmänna vatten~änster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten 
är belägen inom verksamhetsområdet Fastighetsägare skall 
betala avgifter för anslutning och nyttjande av en allmän VA-anläggning. 

En1igt samma lag skall kommunen fastställa verksamhetsområdets gränser. 

Nämnden redovisar förslag till utökat verksamhetsområde där de aktuella 
fastighetema ingår. 

Nämnden föreslår att det utökande verksamhetsområdet fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänstesla.ivelse, 2014-05-06. 

Kartundeda g. 

Miljö- och teknilmämndens beslut 2014~06-16, § 60. 

Tjänsteskrivelse 2014~07-01. 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 101 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-09-01, § 112. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut: 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar anta miljö- teknilmämndens förslag om utökat VA
verlcsamhetsornråde i enlighet med nänmdens beslut 2014-06-16, § 60. 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden 
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Beslut om integrations- och flyktingpolitiskt program 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 90, att inrätta en tillfällig 
beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett integrationspolitiskt 
program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-06, § 72 att remittera 
beredningens förslag till samtliga nämnder för yttrande. 

Yttrande har inkommit från Skolnämnden, Tillståndsnämnden och 
Socialnämnden. 

A v Tillståndsnämndens yttrande framgår att nämnden tillstyrker 
beredningens förslag, dock anser nämnden att den bör undantas från att 
upprätta årliga planer med mål och åtgärder för hur arbetet med 
integrationspolitiska frågor bör ske. 

A v Socia1nämndens yttrande framgår att nämnden anser att programmet är 
ett bra övergripande program som fokuserar på de livsområden som är 
viktiga för en person som är nyanländ i Sverige. Socialnämnden fareslår att 
fullmäktige ska godkänna fårslaget 

A v Skob1ämndens yttrande framgår att nämnden anser för att programmets 
övergripande mål om samverkan ska nås bör det finnas en genomgående 
samsyn även i implementeringsprocessen. I programmet fareslås att varje 
enskild styrelse och nämnd ska få till uppdrag att upprätta enskilda planer 
och mål. På detta sätt överlämnas ansvaret till varje enskild förvaltning och 
nämnd att själva göra en problemformulering av vilka åtgärder som behövs 
får att skapa förbättringar inom sitt verksamhetsområde utifrån sina resurser 
och ambitionsnivå. 

Nämnden anser att en mer allomfattande genomlysning bör göras utifrån 
Håbo kommuns förutsättningar till mottagande och behov av samordning. 
Då skapas en större klarhet hur mål ska integreras i kommunens styrnings
och ledningsprocess. 

Förvaltningens beredning 
Det förslag till program som beredningen har arbetat fram identifierar 
viktiga mm·åden får en framgångstik integration av invandrare och 
nyanlända. Dock så anser kommunstyrelsens förvaltning att både de 
identifierade områdena i programmet, såväl som programmet i sin helhet, 
beskrivs i övergripande och generella ordalag. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det är svårt att med 
programmet som utgångspunkt definiera vad som bör uträttas och 
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genalnforas inom de olika kommunala verksamhetsområdena, vilket innebär 
att detblir problematiskt för enskiida nämndet att fatta b'e.slnt 'om konkteta 
mål och åtg~tder. Speciellt eftersom mycket ~v det som programmet 
nämner, till ex.empel.gällande modersmålsundervis.ning, är redan å}agt 
l~otnm:tilleh via lagstd'tning. Det innebär åv:en attdet utifrån ptogramm:i.tblh· 
svårt fdr kommunstyrelsen att fcilja upp och utvärdeta ensldldanänmders 
.eventuella mål .och åtaganden. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför programmet bot kompktteras 
med ytterligare infonrtation om hur de tilltänkta handlingsplanerna ska 
utfotlhas, 

Kotntn1mstyrelsens fotvalttri:ng kan även konstatera att det i programmet 
fareslås attlcommunstyrelen ska ansvara for både samordning och 
up_pfdljning av programmets intentioner. Kommultfu.lln1äktige har besh~tat 
att. via reglemente delegera till socialnämnden att leda och än~vat~ for 
m-betet inom både flykfingtnottagan:det q.ch åtgfu-der. for arbetslösa. P~.grund 
a"~i' detta återfinns även kommunet1s samlade kompetens inom integrations~ 
och flyktingpolitiska ft·ågorpå sooialf6rvaltningen. Ett sådant fotfarande 
skulle däl'fOr Inte vara 1öret1ligtmcd gällande i'eglem:enten. G~llahde 
4ppfo1Jning så'f6reslår kommunstyrelsens fdT\faltning att detta hanteras i 
sa'mband med årsr.edovisrling. 

Kotnmunstyrelsens förvaltning anser att ·socialn~lmnden är bäst lämpad att 
samordna arbetet med programmetsamt atttillhandahålla tjänstemannastöd 
till samtliga forvaltningar och nämnder 1 arbetet med ftamtagandet.a.v mål 
och.åtgärdsplaner. ICm11il1Ul1stytelsehs förvaltning fc~reslår därfor att 
J_:llllikte11 aiJSVi:lJ'$fÖJ;dehii,iJ,g g~s fdU_ande lydels.e: 

"Integrations- och flyktingiJolitiska programmet för Håbo kommun fastsrälls 
av Ko~mnunfullmäktige . Sodalniinmden har samordningsansvaret for att 
diiv.a på arbetet med att .genomfåra prognnmnets intentionei'. Varje styrel'se 
och nämnd har att ·vatje uänuid och styrelse har till vppg~ft att genp?1.1}'ör(t 
programmets intentioner 1n.om. ramen föl' den · oJ'df.JiaJ·ie 
verksa.mhetsplcmeringen, ni.ed tj(i11sten1atmastöd från socialförvcdtningen. 
San1tlig& fdrvaltningar och bcilag ska bedriva både ett internt arbete i 
forhå:ll.ande till sil;m medarbetare och e.tt externt arbete i forhållande till 
Håbo kommuns invånare. I Håbo komhTun ska varje nämnd och styrelse 
årligen uppi:ätta en plan .för hurnian ska arbeta for ökad ihtegraiion." · 

Gällande frågan om .koinmunikatfbn så anser kommHns~yrelsens. forval~ning 
inte att en ·separat ko:ttnimttikati.onspla11 kopplat till programmet bör 
upptättas. Ko:tmmmikationsplrmeritJ,g~n bör istället ske .j samband 1i1ed 
upprätt(lndet av respektive nämnds verk-smnhetspianering och de aktiviteter 
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som återfinns där. Därfår föreslår kommunstyrelsens förvaltning att det sista 
och avslutande stycket under mbriken kommunikation stryks. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser även att socialnäl1lllden bör uppdras att 
till kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanema ska utformas. 

Beslutsunderlag 

Integrations- och flyktingpolitiskt program 

Skolnäl1llldens beslut 2014-06-16, §53 

Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, §52 

Sociah1ämndens beslut 2014-06-10, § 85 
T j änstesla·i velse 2014-07-29 

Arbetsutskottets beslut 2014-08-19, § 98 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-09-0 l, § 119. 

Styrelsen och arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag. 

Komnnmfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Per-OlofThorsbeck (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens fårslag till beslut. 

Därefter konstaterar ordfåranden att endast kommunstyrelsens fårslag till 
beslut föreligger och ställer detta under proposition och flnner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar anta integrations- och flyktingpolitiskt program 
komplett med kommunstyrelsens föreslagna änmingar. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att till 
kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas. 

Bes! utsexpedieri n g 
Samtliga nämnder. 
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Beslut om inrättande i:JV nätingslivsrå~ 

Sammanfattning_ 
Enligt antaget reglemente så ingår det i kommunstyrelsens ledning$ funktion 
att utvecklf!, s,amordna och folj a upp kommuqens {)vergripand~ 
närings1ivsfrå:gor. 

Rör att formalisera .och .effektivisera detta arbete föreslår komm1msf:y.relsens 
fårva1tning att det lUleler kommande mandatpel'iöd imättas ett 11åtihgsiivsråd 
under kommunstyl:'e1sen. 

Förvaltningen bifogat forslag på reglemente. 

Be'slutsunclerlag 
Reglemente för Håbo 'kotnmuns näi'lngslivsi"åd 
Ar'QetslitskG"ttets fotslag till besh:1t 20.14-05-26, § 77 
Kommunstyrelsens. förslag till beslut 2014-06-11, § 99. 

Styre.lse11 tillstYrker utskottets och fårvalttlmg·en!l forslag till])esJut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Carina _Ll,md (M) yrkar att det under rubriken ';Sa1111nansättnirtg, 
mandatperiod och arbetsformer'' i rådets reglemente kompletteras med "v.d 
for Håbo marknads AB" enligt följande: 
"Ftån1jähstema1lllaorgmiisationen närvarar aiititOcom111.Ulldirektöre1i, vd fOr 
Hå bo Ma:dtnads AB/näringsllvscMf och .radets s:(:{l\feterare på l'åclets-
sammanträQeu.'' · 

Ordfåranden prövar-därefter dels stytelsens förslag till beslut och dels 
Lunds (M) fårslag till beslut och flnner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med Lunds (M) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslaQt :·till kommunfullmäldige 

Kommunfullmäktiges-beslut: 

l. Fullmäktige beslutat att imätta ett Näringslivsråd j Håbo 1<öli1.lll.ut:l från 
ochmed l januarj 20l5. 

!;XPEDIERAO SlGNATUR UTORAGSEiESTYRKNING Nr 2014 12837 
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2014-09-22 

ks 2o141ae 

2, Fullmäktige beslutaT att anta upprättat forslag till reglemente ·for 
Närlngslivsradet. 2014-05 -12,ks hldnr 2014.1633 me:d ett tillägg und~r 
rubtii(€<11 "Sat11m.ansättrung, mandatperlöd op,h ·afbetsfonner" ej1ilgt 
foljande: ,;Fråi1 ljänstemarinaorganisationen,närvarar alltid 
kommund'itektören, vd fö'rHå:bo Marknads AB/närin,gslivschef och 
rådets sekreterare på rådets sammanh·äden.'' 

Beslutsexpediering 
Komtnuildirektör 
'Kanslichef 
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Arst·edov!sning 2013 - för Samordningsförbundet i Uppsala l~n 

Sammalifattning 
Ftdlwäktige b~slöt 2008-0Q"-16, § 77 att tillsammans·med länets övriga 
kom.tjmn:e.t, .landstinget, Arbetsformedlingen satnt Försätaingskassmi ingå i 
ffitbun,det. 

Fö:religger årsredovisning och revisionsherättelse för fOrbundets verks;m.nhet 
under år 2013. Av revis·ionsberättelsen-ftatilgå.r bl. a. foljancl.e: "E1xligt vår 
uppfattning har styrelsen i Sar,t1ordrting~forbundet Uppsala län beddvit 
verks.amheten på.ett ändmnålsenJigt och fi:ån ekonomisk synpunkt 
tlllftedsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt ~r 
rättvisande, att den intenm kontroilen, med undantag fot vad som angtvits 
här ovan,. har varit tiHräcklig, att,l'esultatet enligt; årsredo.vi~njngen är 
fdren11gt med de finansi~lla lhå1 och vm'ksa.mhetsmål som än1ppställda. 
enligt fotbtiUdsötdtiing och verksamhetsplanen samt att åtsredovisningen. 
har uppr~ttats i enlighet med g,od redovisningssed och.tillär11Jlliga dela:r av 
lagen om kommunal redovisning." 

Noteras att revisionsberättelsen anger följande under stycket ';Gnmd för 
uttalande med avvikande mening'~: 

"Som framgår ayforvalttlingsbet&ttelsetnniss~änks att .  
 begärt ut ersättning().r 

på: fehddiga grunder. En särskild granskning har ge.n:omföti$. Enj!Jridjlc 
process ha:r inletts, vilken även iimefatta:r evennielit felåktiga ersättningar 
från tidigare år. 

Som en följd av de förhållanden som besla.·ivs i stycket "Gnun:l för uttalande 
in ed avvikande .111ehii1g" avstyrker vi ansvarsfrihet för  

 för verksamhetsaret 2013. Vi 
tjllstyrlmr att styrelsens öv1iga ledamöter beviljas ansvarsfr.ilwt for 
verksamhetsår 2013 .'' 

Förvattn.ingens beredning 
Kommunstyrelsens forvaltt1ing f0reslår.1not bakgrund av ovanståenqe att 
kommunstyrelsen föreslåT konununfuUmäktige for Båbo koniiD1ms del dels 
godkänner samordningsförbundets arsretlovisnit).g for 2013 samt dels 
beviljar ansvarsfrihet fdr styreisen för verksamheten under året2 013, ined 
undantag . 
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Årsredovisnirtg med verksamb.~tsbeiättelse for 2013 
Ar;betsntskottets förslag till beslut 2Ul4-0S:~26, § 84 
Kömniunsty:.relsens forsl&g till beslut 2014-06-11, § l O l. 

styrelsen tillstyrker J.;Jtskottet och forvaltJJingens förslag ti11 beslut. 

Kommunfullmäktiges· beslut 

l. Fullmäktige beslutar att för Häbo korintluns _del, dels godkänna 
förbudets årsredovisning fcit år 2013 och dels bevilj9 styrelsen 
(\ll'SV8ISftihet får verksamheten under år 2013, tmdantaget  

 

B~·sfutsex:pec!i~ring 

Samordni'ngsfcirbundet Upps~la 
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Motion om framtagande av en cylcel~trategi, samarbete med 
närliggande J<Ommu·ner om cYl<elvägar med mera, motion~ärer: 
Lisbeth Bolin (C) och Rälph Abrahamsson (M) 

Samm~nfattni ng 
I motio11en fdTesiås bland anilät ~tt en cylceli'itrat&:.gi för kommunen ska. 
upprättas samt att. ett samarbete med·n~rliggande leonummet inleds föl' a:tt 
1ttVe<;1da fdmtsattningarna får cykeltmfiken, 

Beslutsunderlag 

Motion 
- Tjä,nsteskrivelse. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar överlämna motio11en tillkommunstyrelsen för 
utredning. 

aesh,ttsexpediering 
Kanslichef 
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Redovisning av beredd motion med förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Håbo kommun ingår i ett fmskt förvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
större antal medborgare med fmsk anlmytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av kommunal service, kommmricera på sitt modersmål 
finska. 

Motionären foreslår; 

• att det införs en finskspråkig avdelning p_å ett äldreboende 

• att om det inte finns underlag får en hel avdelning att det finns 
fmskspråkig personal att tillgå på en avdelning under merparten av 
dygnet. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24, § 125, ärendet till 
konununstyrelsen får utredning. Genom remiss uppdrogs socialnämnden att 
utreda ärendet. A v socialnämndens yttrade framgår bland annat följande: 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på leorumtmens äldreboenden. 

I dagsläget finns det inte en egen avdelning får finsletalande äldre. Men på 
varje äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardagsfmska. Vid nyrelayteringar fårsöker för
valtningen alltid medvetet öka andelen finsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kommer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning for finsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning får demens
sjuka eller for personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utförligt svar på motionen framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-05-26. 

Socialnämnden godkänner fötvaltningens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlänmrn: dfumed svaret till kommunfull
mäktige. 
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Be~J uts!Jnderlag 
Motim1 2014-02-24. 

Datum 

I<S 2014/44 

Kon1mu11ftillmäktiges beslut 2014-02-24, § 125 

Socialnämndens yttrade 2014-06-10, § 82 

- Socia lf6rva1tniq.gens ijänsteslttivels.e 2014-05~26 
Tjänsteskrivelse: 2014-07-02 

- Arbetstitskottets beslut 20.14-08-19, § 99 
Komrnuo.styrelsens fårslagtill beslut 2014-06-11, 

Styrilsen tillstyrker utskottet och forvaltni~ge:iTs försl~g. 

J<qmmunfullrnäktiges beslut 

l. Ftll1J1?.äktige beslutar, med hänvisning ti11 socialnämndens. yttrg.p_qe, att 
anse motionen besvarad. 

Befslutsexpediering 
Socialnämnden 
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Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen for kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej fårdigberedda motioner och medborgarforslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2013-09-23, § 72. Samtliga 
motioner och medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen for 
beredning. styrelsens förvaltning överlämnar genom ett 
delegationsfårfarande de båda ärendeslagen till allllan nämnd får yttrande 
när fårslagen inte ingår i kommunstyrelsens kompetens. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige
behandlad: 

Om enskilda avlopp i lerets
lopp, motionär, Göran 
Eriksson (C) (2014/63) 

Om detaljplan inom Dyame
området och sälaande av verksam-
heten inom Skeppet, Bålsta tätort, 

2014-03-24 

Preliminärt datttm 
för tidigaste åtenedovisning 
till kommunstyrelsen: 

2014-10-20 

motionär Carina Lund (M) (2014/83) 2014-04-28 2014-10-20 

Om bra mat till skolbarn och äldre, 
motionärer: Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg (Iill) (2014/97) 2014-06-09 2014-11-24 

Om imättandet av ett råd får 
integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth 
Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD) (2014/98) 2014-06-09 

EXPEDIERAD 

2014-11-24 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 4.2841 
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HABO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF §59 

Om att ijåbo kommm1 uttalar sig 
och verkat får aft en noll-vision 
"Ingen lll1g"lJtan ~rbete" , inotim;äreT 
Lisbeth ]3olin (C), Göra11 Eriksson (C) 

SÄMMANTRÄDESPROTOKOLL 
'Datum 

2014-09~22 

I<S 2011/42 

och Nihad Hoazic (C) .(20 14/99) 2014-06-09 204cll-24 

M.edbot•garförslag: 

Om förbättrad 
g~stbrygga, uppförande 
av oriente.dngstavla samt 
fa:rthi!lder för fordonstrafik 
vid och j a.nslutning till 
småbatsli~n1111~m 1 · 
Aransborgsviken 
(2009/83) 

FuUmäkti'ge: 
behandlad 

Medb'orgarfor&lag om fiigö.rande 
av 1o1mler fot fåreningslivet genom 
fl tf B iUsta G ymna sti lcfciren.i.ng får 
till.gång till fot roreningen ahpassade. 
loka.lc;r (2014/19) 2014-02-24 

Om, belysning, beläggning och 
vägmarkeringar efter Kalmarleden, 
Bålsta tätort (2014/35) 2013-02-24 

öm~ att' ordna ert fortsättn:ing ·på 
gång- och ·cyk.elleden nån söder-
skogen nona till Viksjö (2013/93) 2013"09-23 

Om att Mdq.a. en $tl'l;lnclptomenad 
- Måttah"slottet, Skoldoster 

(20.13/92) 2'0 1'3~09~23 

Om ti:afilcforhållanden efter 
Enköpingsvägen, avfarten 146 
fi:ån E 1.8 fi'am till avfinten 
till EkiHabadet (2013/1 04) 2013-09-23 

EXPEOI.ERAD 

P1·eliininärt datum 
fÖl' ~tenedoVi%ni:ng 
till l w mmunstyrels.en 

2014-11 -~4 

2014-11-24 

204-ll-24 

2014-1 Q-11 

2014-10-1.1 

SIGtJATUR UTORAGSBESTYRI<NING Nr 201.~.2e41 



l-J ÅBO 
!.<OM MUN 

Kommunfu llmäktige 

I(F §59 

Om att fdrbätt;ra möjligheten för 
kormnuhens· barn1 tmgdoni.a:~; och 
vuxna i1,1.ed·funktions11edstittning 
att ta sigtil.l habiUteritlgen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datun1 

2014-09-22 

1<8- 2.011/42 

i Bål.sta med buss: 304 (2014/60) 201 4~03-24 2014-10-11 

Om fOrvärv av fasti:gheter inot'n 
Dyame ii.'ldt1striotnråde> 
llål.sta·tätort(2014/84) 2014-04,-28 2014-11-24 

Övrigt 

Noteras att det vid dagens sammanträde inlämnas dels ett medborgatförslag 
om uppsamling av rni1jöskadliga ämne11 i .dagVatten (les dtfr 2'014/ll2)oc.;ll 
dels en motion om framtågånde av (\h cyke1sst1'f.l,teg1 (k:sdnt ZO 14/12 I). 

Kbmmt,mstyreJsens förl;,lag ·~ill kommt;Jn"fu.llmä~tige; 

K01nmi.utfi.lllmäktiges bes l ut 

1. Fullmäktige noterar föreliggande sarmnanställning av .ej betedda motioMr och. 
medborgm:fOrslag. 

Beslt~fse.xpediering~ 
Kanslichef 

~XPED IERÅO S[GNATUR UTDRAGSBESTYRKMNG. 

l CÅA 

Nr20"14.284 1 



rTi1 HÅBO W F(OMMUN 

SAMMANTRÄQESPROTOKÖLL 
Datum 

2014~0$-22 

Kortutwnfullmäktlge 

I<F-§ 60 KS2014/58 

·Redovisning av ej verkstäflda_ gynnande _be.slut enligt 9 § tSS 
och 4 kap. 1 § Solr 2014, kv:artal 1 

Bakgrund 
Av sbcil:!h1ämndens beslu:t 2014-05-06, §54, fi:an'lgår fcilj~mde: 
Soyia1näm.ndema i Svelige ä:r slcyl<;'liga att anmäla till Inspektionen for värd 
och omsorg om beviljade 'insatser inte har verkställts inom tre 111åi1ader efter 
heslut Beslutei1 är dels eriligt Lagen o1Ii stöd och service tillvissa funk~ 
tfonshindi:ade (LSS). o.ch dels ehligt Soci~ltjänstlagen.(SoL). 

Nämnden ska också påmQtE;varande sättrapportera om en insats hat 
avbti.Ltits och inte verkställts på nytt-inom tre månader från avbrottet. Om 
kommunen inte verkstälkr gynnande: biståndsbeslut inom tre måi1ader kan 
IVO, Inspektionen för vård öcb-01i1sorg väljä att: hos forvalt1iii1gsrätten 
fciresla ~tfko111.tnunen tiildörns ett vite från .tio tusen.lci'o110l' och tipp: till 
ma~dmalt en miXjon ]aortor. 

Ej verkställda gynnande beslut i Håbo kommun 2014, kvartal 1. 
Hå bo konunun har totalt nio (9) beslut, äldre än tte 1nånadet, som inte hade 
verl<stäUts per 31 mars 2014. Samtligabeslut !JVsåg särskilt boende. 

s.oc.i.alforvaltning_ens kommentC\r 
Socialförvaltningen har det senaSte halvåtet haft .. många.ansökningar om att 
få komma till särsldlt boende. Behovt)n har :varit stora och många personer 
har fått sina ansölcnih.gar beviljade·. 

Enligt socialnänmdens beslut 2014-04-01 § 31 öppnas den tredje avdel
ningen på Solan.gei1s äl&·eboende den 26 maj 2014. 

Tre av de .nio besluten e,rbjuds plats på Solängens äldreboende och övliga 
har tackat nej till erbjudanden om att få sitt beslut om särskilt boende 
verkställt. 

Nämnden$ beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse. däterad 201 4-04-17 

Nämndens besTut 

l. Socia:Iuärimden .beslutar att ovel'läiliMt forvalh11ngens tappol't om ej 
verkställda beslut e.hligt 9 § LSS och 4 kap l § SoL till konununfnll
mäktige. odJ ·kommunens reyisorer. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRI\GSBEST\'RKNIN~ Nr 201•1 .2643 



HÅBO 
KOMMUN 

KommLfnfullmäktige 

KF §60 

Be$1ufsun:d~rlqg 

Socialnämn~l~ns beslut 2014~05~06, §54 

SAMMANTRÄDESPRQTÖKOLL 
Datum 

2014-09•22 

KS 2014/58 

- Kolfin1tUlsty,relsens beslut 2014-09~01 1 § 120. 

Kommunfullmäktigesbesrut 

l. Fulhnä.ktige heslutar ~tt notera socialnämndens redu:visning som 
delgiven. 

B'eslutsåxpe·diering 
Konnni.liifullmä}ctiges tevis.orer 

EXPEDIERAD SIGNATUR U)URAGSBESTYRKNING 

J D IL( l 0- l l (_lJ" 



F'll HÅBO W KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 61 

Avslutning 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-22 

I samband med avslutningen av dagens möte tackar ordfåranden får 
fårtroendet att ha fått leda sammanträdena under mandatperioden som 
avslutas 2014-10-14. Ordföranden meddelar att åldermannen i tillh·ädande 
fullmäktige kommer att kalla till ett konstituerande sammanträde vid tillfåll e 
efter 2014-10-15. 

Kommunstyrelsens ordfårande Agneta Hägglund (S) tackar får det goda 
sammarbetet mellan de politiska partierna under den innevarande 
mandatpe1ioden. 

Sammanträdet avslutas. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr 2014.2850 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2014-09-22 

Noteringar från allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 

I samband med frågestunden i anslutning till fullmäktiges sammanträde 
2014-06-09 överlämnades ett antal frågor om kommunens 
avfallshantering/sophämtning kopplat till införandet av två sopkärl där det 
ena är avsett for matavfalL Frågorna överlämnades till miljö- och 
teknilmämndens ordfårande Christian Nordberg (MP) för besvarande vid 
dagens sammanträde. Noteras att fi:ågeställaren inte är närvarande vid 
dagens frågestund varför redovisningen av svaren får anstå till en 
kommande frågestund. 

Fråga redovisas som rör rutiner och åtgärder för att forhindra att barn 
försvinner från flyktingförläggningar inom Håbo kommun. 

Socialnämndens ordforande Eva Staake (S) meddelar att hon vid den 
kommande frågestunden kommer att besvara frågorna. 

Då inga andra frågor föreligger avslutar ordföranden frågestunden. 

Beslutsexpediering 
Socialnämndens ordforande 
Milj ö- och telmiknämndens ordförande 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

]OII.( - 10-Di l 0.;.) 

Nr 2014.2847 
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