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Datum 

2015-05-04 

2015-05-04, ld. 19:00-20.00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 

Se bifogad närvaro-, tjänstgörings- och omröstningsbilaga 

Per Kjellander, kommundirektör 
Hans Nordstedt, kommunsekreterare 

Lars Sundling (M), vice ordforande i kommunfullmäktiges revision,§ 27 

LeifLindqvist (V) och LeifZetterberg (C) 

2015-05-11, kommunkansliet, kommunhuset, Bålsta 

§§ 22-32 

Hans Nordstedt 

Leif Lindqvist (V) 

--~l __ _ ~~~berg(C) ···+-----·-· 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Tjänstgörings-/ närvarolista 

Ordinarie ledamöter l Närvaro! Tjänstgörande ersättare 

Carina Llmd (M) l N ! l 

' Catherine Öhrqvist (M) 
l 

J Bo Johnson (M) ' F ' l UlfWinberg (M) N 
' Liselotte Grahn Elg (M) ' N l ' l 

Rasmus Kraftelid (M) ' ' ' N ' l ' Carl-Johan Torstenson (M) ' N j ' ' 
Nils-Åke Mårheden (M) ' ' N l l 

' Anna Wiberg (M) l N 
l 

' l ' ' l Björn Hedö (M) ' N ' ' ' l Tommy Rosenqvist (M) l N ' ' ' Göran Eriksson (C) ' N ' l 

! ' 
Leif Zetterberg (C) ' N ' ' ' i Sara AhJström (C) ' N ' ' ' ' 
Håkan Welin (FP) ' N ' ' l Gunilla Alm (FP) 

' ' Anders Persson (FP) ' F ' ' Christian Nordberg (MP) l N 
' l Made Nordberg (MP) N l 
' Fred Rydberg (KD) l N 
' i ' Agneta Hägglund (S) l N l 

! Werner Schubert (S) ' N l 
i l 

Gunilla Gustavsson (S) 
l 

N 
' Lars-Göran Bromander (S) N l 

i l Helene Cranser (S) N 
Fredrik Anderstedt (S) N 

l l Nina Manninen (S) N l 
l i Johan Tolinsson (S) l N 

l i Akasya Randhav N 
Sven Erkert (S) 

l 
N l l l 

Eva Staake (S) l N i l 
l 
l 

Sven-Olov Dväring (S) l N ! l 

' Billevi Anderstedt (S) l N l 
J Kurt Hedman (S) Marcus Carson (S) l F 

l 
Inger Wallin (S) l N l l 
Leif Lindqvist (V) 

l 
N 

! Michael Rubbestad (SD) N 
l 

Bengt Björkman (SD) l N 

l l 
l 

Kristian Leinonen (SD) l N l 
l 

Linnea Bjuhr (SD) l 
N l 

i l 
l 

Robert Kohlström (SD) l N 

l Owe Fröjd (Bäp) l N l 
Peter Björkman (Båp) 

l 
N l 

l l 
Total anta l ledamöter och tjänstgörande 41 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Moderaterna 

Bo Jolmson (M), tjänstgör 
Cecilia Liden (M) 
Roger von Walden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 

Ersättare Centerpartiet 
Lisbeth Bolin (C) 
Per Ander (C) 

Ersättare Folkpartiet Liberalerna 
Gunilla Alm (FP), tjänstgör 
Ingvar Nilijord (FP) 

Ersättare Miljöpartiet de Gröna 
Mikaela Wängelin(MP) 
Ulrika Wallin (MP) 

Ersättare Kristdemokraterna 
Helen Embretsen (KD) 
Arvo Väisänen KD 

Närvaro 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Ersättare Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

Kurt Hedman (S), tjänstgör 
Sixten Nylin (S) 
Maria Almell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliomäki (S) 
Tommy Berglund (S) 

Ersättare Sverigedemokraterna 
Pitjo Thonfors (SD) 
Linnea Hellberg (SD) 
Matia Andersson (SD) 

Ersättare Bålstapartiet 
Farid Ch.ibout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 

Ersättare Vänsterpartiet 
Laila Svemdal (V) 
Osman Yilmaz 
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Anslag/Bevis 

Organ 

Sammanh·ädesdatum 

Datumfår 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
får protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kornmunfullmäktige 

2015-05-04 

2015-05-12 
Datumfår 
anslags nedtagande efter 2015-06-02 

Närarkiv, lcommunkansliet, Håbo kommun 

..... 11!/dk(/&:ril~ f(i;~~ste~t·· · 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

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

§ 23 Redovisning av berett medborgarfdrslag om att ordna en fortsättning på gång
och cykelleden från Söderskogen nona till Viksjö, s kokloster 

§ 24 Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en strandpromenad 
mellan Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

§ 25 Redovisning av berett medborgarförslag avseende trafikförhållanden på 
Enköpingsvägen, mellan väg 146 - korsning Eldilabadet 

§ 26 Medborgarfdrslag - undersöka behov av natthärbärge i Håbo kommun 

§ 27 Håbo kommuns årsredovisning 2014 samt ombudgete1ingar av pågående 
investeringsprojekt från år 2014 till 2015 

§ 28 Beslut om nya avgifter vid Håbo bibliotek 

§ 29 Förslag till ny taxa får fotvård från 2015-05-18 

§ 30 Revidering av riktlinjer får individuella hjälpmedel- mobiltelefonbaserade 
hjälpmedel utgår samt ny avgift får rollatar och el&iven rullstol 

§ 31 Riktlinj er får systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 

§ 32 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i barn
och utbildningsnämnden, Michaela Wängelin (MP) 

Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-05-13 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

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

Sammanfattning 
Ordfåranden föreslår att ärendelistan kompletteras med ett 
medborgarförslag som ska remitteras får beredning. 

Beslutsunderlag 

- Utsänd kallelse/ärendelista till dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att dels lnmgörelse av dagens sammanträde skett i 
behörig ordning och dels att godkänna utsänd ärende-Ifåredragningslista 
tillsammans med ordfårandens fcireslaga komplettering. 

EXPEDIERAD SJGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.2635 
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I<OMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2013/93 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
fortsättning på gång- och cykelleden från söderskogen norra till 
Viksjö, Skokloster 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med önskemål om att bygga en 
fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen nona till Vil<:sjö. 
Förslagsställaren påpekar att trafiken på slottsskogsleden ökar hela tiden i 
talet med att befolkningen i Skokloster ökar. För att skydda cyklister och 
gående behövs en fortsättning på gång- och cykelleden från Söderskogen 
nona till Viksjö. 

Gatu- och parkenheten instämmer i forslagsställarens analys av 
trafiksituationen och håller med om att det finns behov av att förbättra 
trafiksäkerheten for gående och cyldister. För att kunna genomfora forslaget 
hävs dock en utredning om markägoforhållandena och en eventuell 
markinlösen innan en byggnation kan genomfåras. En sådan utredning 
ligger inte inom gatu- och parkenhetens ansvarsområde men frågan skulle 
kunna hanteras i samband med en revidering av kommunens översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

MedborgarfOrsla g, hidnr 2013.2252 

- Beslut MTN § 115/2014 

- Tjänsteskrivelse, hidnr 2015.1130 

- Tekniska utskottets forslag till beslut 2015-03-24 § 6 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-04-13, § 74. 

styrelsen föreslår att medborga1forslaget ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget. 

Bes l utsexped ieri ng 
F örslagsställaren 

EXPEDIERAD 

oZ.ol) - D.s- - (& 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

lOJ 
Nr 2015.2638 
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KF §24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2013/92 

Redovisning av berett medborgarförslag om att ordna en 
strandpromenad mellan Måttan i Häggeby och Skokloster slott 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarfårslag med önskemål om att göra en 
strandpromenad av Upplandsledens sträckning mellan Måttan i Häggeby till 
slottet i Skokloster. FörslagsstäHaren anser att det talas mycket om hur 
många mil stränder det finns i I-Iåbo kommun men att det inte finns några 
strandpromenader som gör dessa stränder tillgängliga. Strandpromenaderna 
skulle vara iordningställda så att det kunde gå att promenera och cylda där. 
De skulle också vara utrustade med bänkar, papperskorgar, toaletter och ett 
antal bivacker. 

Upplandsleden fårvaltas av Upplandsstiftelsen och det är de som beslutar 
om vilka åtgärder som ska vidtas på leden. Den sträcka som 
fårslagsställaren vill ska omvandlas till sh·andpromenad går till största delen 
över mark som inte ägs av Håbo kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med 
dessa markägare om att få fårlägga Upplandsleden som en enkel 
vandringsled på deras marker. För en omvandling krävs också dessa 
markägares tillstånd eller en eventuell inlösen av mark. Telmiska 
avdelningens bedömning är därfår att medborgarfårslaget bör avslås. 

Tekniska utskottet fareslår att medborgarfårslaget avsl?s. 

Beslutsunderlag 

Medborgarforsla g, hidnr 2013.2251 

Beslut MTN § 117/2014 

Tjänsteskrivelse, hidnr 2015.1138 

Tekniska utskottets beslut 2015-03-24 § 7 

Kommunstyrelens fårslag till beslut 2015-04-13, § 75. 

styrelsen tillstyrker att fårslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarfårslaget. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställaren 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

J_<:>lc~os---,~ l W 
Nr 2015.2636 
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Kommu nfu llmäktige 

KF§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2013/104 

Redovisning av berett medborgarförslag avseende 
trafikförhållanden på Enköpingsvägen, mellan väg 146 -
korsning Ekillabadet 

Sammanfattning 
I september 2013 (2013-09-05) inkom de boende p med en 
skrivelse avseende trafikforhållanden på Brrköpings :fi:ån 
korsning 146 på E 18 och fram till korsning Ekillabadet. Skrivelsen är ställd 
till Länsstyrelsen i Uppsala län, Trafikverket, Polisen i Uppsala län och 
Håbo kommun. 

I denna slaivelse påpekas att boende i området under en längre tid forsökt få 
till stånd åtgärder får att öka trafiksäkerheten på denna sträcka. skrivelsen 
innehåller ett antal yrkanden; sänkt hastighet 'från nuvarande 70 km/tim till 
60 lan/tim eller lägre, åtgärder får att underlätta.får korsande · 
gångtrafikanter till busshållplatsema vid Grans gård och Yttergrans kyrka, 
asfaltering av befintlig gång- och cykelväg, hastighetskameror och en 
intensifierad trafikövervakning. 

Eftersom skrivelsen är ställd till ett antal olika myndigheter så vill man 
påpeka vikten av att de olika myndigheterna samverkar kring de boendes 
begäran, trots att beslut om frågoma fattas av olika myndighetsutövare. 
Begäran om hastighetssänlcn.ingriktas till Länsstyrelsen och Trafilcverket, 
begäran om uppsättning av hastighetskameror riktas till Trafilcverket och 
begäran om intensifierad trafikövervakning riktas till polismyndigheten. 

Gentemot Håbo kommlm riktas en begäran oni att kommunen ska hantera 
och åtgärda de frågor som berör kommunen samt att konlmunen ska vara 
sammanhållande i hela frågeställningen. Man vill också att hela skrivelsen 
ska ses som ett medborgarfOrslag som handlar bland.annat om trafiksäkerhet 
får korrmmninvånarna och trafiksäker skolväg. 

Miljö- och tekniknämnden yttrade sig till kommunstyrelsen 2014-03-17 
(MTN § 3 5, MTN 2013/91). I yttrandet besvaras de frågor som kan hanteras 
inom miljö- och teknilmämndens ansvarsområde. Nämnden föreslår att 
asfaltera gång- och cykelvägen under fårutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om investetingsmedel för ändamålet. Nämnden anser vidare att 
Trafikverket i egenskap av väghållare bör vara den sammanhållande parten i 
frågan. 

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet återremitteras 
medborgarförslaget till miljö- och telcn.ilmämnden med motiveringen att det 
inte redovisats en berälming av vad en asfaltering av gång- och cykelvägen 
skulle kosta samt en fårfrågan om asfalteringen fim1s med i närrmdens 
budgetprocess får 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

'· 

Nr 2015.2640 

Personuppgifter 
skyddas i enlighet med 
Pul
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Kommunfullmäktige 

KF§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2013/104 

Konnnunstyrelsen anser också att nämnden bör förtydliga hur kommunen 
bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt la till stånd en lösning i 
frågan. Ärendet ätenemitteras till miljö-och tekniknämnden för 
kompletterande information. 

Förvaltningens beredning 
Miljö- och teknilmärnnden har på kommunstyrelsens begäran tagit fram en 
kostnadsberälming för asfaltering av den befintliga gång-och cykelvägen 
som löper parallellt med väg 545 från Grans gård till Ekillabadet. Den 
aktuella sträckan är 1,4 km lång. Kostnaden uppskattas till ca 1,5 Mlcr med 
reservation för att det saknas kunskap om vägkroppens uppbyggnad. Denna 
kan komma att behöva förstärkas och då ökar kostnaden med ca 500 tia. 
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut för 2015 prioriterat underhåll och 
avstått från satsningar på nybeläggningar, vilket skulle vara aktuellt i det här 
fallet. 

Konununstyrelsen har också begärt att nämnden ska förtydliga hur 
kommunen bör agera gentemot Trafikverket för att eventuellt la till en 
lösning. För att förtydliga detta måste de olika parternas 
roller/ansvarsonu·åden redovi:;as. 

Inom Håbo kommun har vi ett antallänsvägar (exempelvis länsväg 263, 
269, 542, 543, 545 och 912). Länsstyrelsen roll är att besluta om.frågor som 
berör dessa vägar, bland annat hastighetsgränser. 

Trafikverkets roll är att föreslå hastigheter och att yttra sig i ärenden som 
berör hastigheter. 

Håbo kommun har ansvar för de kommunala vägarna. I ansvaret ingår 
drift och underhåll, trafik:säkerhetsfrågor, Tätt att besluta om 
hastighetsgränser och andra lokala trafikföreskrifter. 

Håbo konunun har alltså inte rätt att besluta om hastighet eller andra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 545. Däremot kan Håbo kommun 
agera genom att lyfta frågan i de fortlöpande diskussioner som kommunen 
för med Trafikverket och länsstyrelsen beträffande de större vägama ur ett 
regionalt och lokalt perspektiv. Kommunen kommer att lyfta 
förslagsställamas yrkanden och hänvisa till att både polisen och miljö- och 
telmilmämnden tidigare yttrat sig i ärendet och då påpekat att det vore 
angeläget med en hastighetssänkning och andra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på platsen. 

Milj ö- och telmiknämnden beslutade i december 2014 att uppdra till 
telmiska avdelningen att tillsammans med plan- och utvecklingsavdelningen 
undersöka möjligheten att anlägga en vändplan för bussar i korsningen 
stenbjörns väg och Grans Gårds väg, i samarbete med Upplands lokaltrafik. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTORAGSBESTYRKNING Nr 20 15.2640 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2013/104 

Utskottet fareslår att medborgarforslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Medborgarforsla g, daterat 2013-09-05, hidnr 2013.2481 

~ Beslut MTN § 116/2014 
Tjänsteskrivelse, 2015-02-24, hidnr 2015.1151 
Tekniska utskottets forslag till beslut 2015-03-24 § 8 
Komrmmstyrelsens forslag till bes l ut 2015-04-13 § 7 6. 

styrelsen tillstyrker att forslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att avslå medborgarforslaget om traf:!kforhållanden 
på Enköpingsvägen från korsning(trafikplats) 146 och korsning 
Ekillabadet. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställare 

··-

EXPEDIERAD 

J o)\-, .>- r g 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

l GL~ 

·.__ , 

Nr 2015.2640 
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KF§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2015/167 

Medborgarförslag om att- undersöka behovet av natthärbärge i 
Håbo kommun 

Sammanfattning 
Av skrivelsen framgår bland mmat fåljande: Jag har uppmärksammat under 
åren jag bott i Håbo kommun att vi har människor i Bålsta som är 
bostadslösa och bor utomhus under natten. 

Förslagsställaren fareslår att kommunen tillsammans med 
frivilligorganisationerna undersöker behovet av ett natthärbärge i Håbo 
kommun. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarfårslag 2015-04-07. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige överlämnar medborgarfårslaget till kommunstyrelsen får 
beredning. 

Beslutsexpediering 
Kanslichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UIDRAGSBESTYRKNING 
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Nr 2015.2707 
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Kommunfullmäktige 

KF§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2015/78 

Håbo kommuns årsredovisning 2014 samtombudgeteringar av 
pågående investeringsprojekt från år 2014 till 2015 

Sammanfattning 
Den kommunala redovisningslagen (KRL) reglerar extemredovisning. I 
lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar 
enligt kommunallagen för årsredovisningen. 

Kommunen har upprättat årsxedovisning för år 2014, samt förslag till 
orobudgetering avseende pågående investeringsprojekt till år 2015. 

Årets resultat for hela kommunkoncernen var 27,4 mkr. A v koncernens 
resultat fick kmrummen, exldusive bolagen, ett resultat på 16,9 mlcr, vilket 
var cirka 2,2 mkr sämre än budget. Nämnderna redovisar tillsammans ett 
underskott om 2,6 mkr. Socialnämnden redovisar ett underskott 4,7 mlcr, 
skolnämndens ca 3,0 mlcr, avfallsverket ett underskott om ca 1,0 mkr och 
överförmyndarnämnden ett underskott om 243 tla. Övriga nämnder 
lämnade ett överskott om 6,3 mkr. När det gäller kommunens mål uppfyllde 
nämnderna 19 av totalt 25 mål, det vill säga cirka 68 procent av målen. 

Bolagen och Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
redovisar ett sammantaget resultat på 10,5 mla, varav Håbohus AB ca 9,5 
mkr, Håbo Markandsbolag ca 1,2 mla· och räddningstjänsten-0,2 rnla-. 

Förbrukningen av investeringsanslag för skattefinansierade verksamheter 
uppgår till 78,2 mkr mot budgeterade ca 81,1 mkr. Ett överskott redovisas 
mot budgeten på 2,9 mla, varav pågående investeringsprojekt på 2,4 mkr 
begärs ombudgeteras till år 2015. 

Budgeterat investeringsanslag för taxefinansierade verksamheter uppgick till 
ca 11,8 mlcr, utfallet blev ca 8,3 mkr. Ett överskott redovisas mot budgeten 
på 6,3 mla, varav pågående investe1ingsprojelct på ca 3,8 mh begärs 
ombudgeteras till år 2015. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning år 2014 
Nämnds protokoll 
Tjänsteslaivelse 2015-03-02 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-03-24, § 49 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-04-13, § 66 
Revisensberättelser för Håbo kommun, granskningsrapporter för Håbo 
Hus AB. Håbo Marknads AB samt revisensberättelse för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Tjänsteskrivesle 2015-04-24. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2015/78 

styrelsen överlämnar ärendet till fullmäktige får beslut. 

Komtmfullmäktiges behandling av ärendet: 

Vice ordfårande i kommunfullmäktiges revision, Lars Sundling (M), 
redovisar revisensberättelsen för Hå bo kommun. A v dem1a framgår bland 
an.llat att revisionen tillstyrker att ledamöterna i kommunst)'relsen och de 
övriga nämnderna beviljas ansvarsfrihet får 2014 års förvaltning. 
Revisionen tillstyrker också att kommunsens årsredovisning godkänns. Den 
är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisnings sed. 

Yrkånden · :,•.' 

Carina Lund (M), Agneta Hägglund (S), Christian Nordberg (MP) och Owe 
· Fröjd (Båp) kommenterar årsredovisningen, tackar persOnaleil fcSr ett gott 

arbete under år 2014 och yrkar bifall till redovisat förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Efter debatten konstaterar ordfåranden att endast ett fårslag till beslut 

· foreligger och ställer detta under proposition. Ordföranden finner att 
fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att godkänna Håbo kommuns årsredovisning for år 
2014. 

2. Fullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i styrelsen och ÖVliga 
nämnder, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

3. Fullmäktige beslutar, for Håbo kommuns del, att godkänna 2014 års 
årsredovisning får Räddningstjänsten Enköping-Hå. bo. 

4. Fullmäktige beslutar, for Håbo kommuns del, att bevilja ledamöterna i 
förbundsdirektionen får Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2014. 
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5. Fullmäktige godkänner ombudgetering på 3 77 6 tla av pågående 
investeringar till år 2015, enligt foljande: 

Kommunstyrelsen l 801 tlcr 
Socialnämnd 200 tlcr 
Kommunstyrelsen tekniska avdelning 389 tlu 
Avfallshantering 335 tlcr 
Vattenverket l 051 tla:. 

Beslutsexpediering 
Revisorerna 
Ekonomichef 
Samtliga nämnder 
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KS 2015/106 

Beslut om nya avgifter vid Håbo bibliotek 

Sammanfattning 
Berättelsema är centrala i bibliotekens verksamhet. Ännu så länge är de 
oftast i fysiska böcker eller som ljudböcker i olika format. E-boken böljar ta 
mark Berärtandet tar sig också andra uttryck så som via musik, film, TV
och dataspeL Detta återspeglas på biblioteken. 

I december 2014 kunde biblioteket inom avdelningens befintliga utrymme 
skapa ett basutbud på drygt 200 dvd for barn, unga och vuxna. 

Förseningsavgifter och avgift vid forkommen/skadad dvd måste fastställas 
innan utlåning kan börja ske. Dvd köps in till biblioteken med 
visningsrättigheter, varför ptiset ligger mellan 250-495 kr/film. Detrna 
kostnad bör återspeglas i avgiftema. En åldersgräns får att låna dvd är att 
rekommendera eftersom ersättningskostnaden är hög. 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 § 42/2009 om avgifter vid Håbo 
bibliotek. Då uppdrogs åt dåvarande bildningsnämnden att revidera taxoma 
vid behov. Eftersom bildningsnämnden inte längre existerar måste 
eventuella nya beslut om avgifter återigen fastställas av fullmäktige. 

En omvärldsbevalming vad gäller att satsa på utlån av ftlm i dag är relevant. 
Den visar att många (t ex arbetslösa) av ekonomiska skäl inte har råd med 
ett större utbud av TV -kanaler eller med betattjänster så som till exempel 
Netflix. Det finns också de som salenar uppkoppling hemmavid. TV-kanaler 
och betaltjänster erbjuder dessutom ett högst begränsat utbud och där till 
exempelldassiker ofta sala1as. 

Motbakgrund av detta har förvaltningen tagit fram ett nytt fårslag till · 
avgifter vid Håbo bibliotek. I förvaltningens fårslag föreslås 
förseningsavgiften får dvd till 5 kr per dag, och avgiften for förekommen 
eller skadad dvd till 500 kr. 

Förvaltningen föreslår även att åldersgränsen får uthyrning av dvd fastställs 
till 16 år. 

Beslutsunderlag 
Avgiftervid Håbo bibliotek, KS hid m 2015.1474. 
KF § 42/2009. 
Tjänsteskrivelse 2015-03-09, KS hid nr 2015 .1451 
Kultm-och livsmiljöutskottets fårslag till beslut 2015-03-25, 
§ 17 
Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2015-04-13. § 72. 
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styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att anta avgifter vid Håbo bibliotek 
(hid. 2015.1474). 

2. Fullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om avgifter vid Håbo 
Bibliotek daterad 2009-05-04, § 42. 

3. Fullmäktige beslutar att fastställa åldersgränsen för utlåning av d vd till 
16 år. 

Beslutsexpediering 
Kultur- och livsmiljö 
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Förslag till ny taxa för fotvård från 2015-05-18 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår 2015-03-03, § 25, en höjning av taxan 
för fotvård. Av nämndens prorokollsutdrag framgår följande: Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens intäkter ska öka 
med 50 000 kronor per år. Detta för att möjliggöra besparingar för att 
fmansiera höjd ersättning till hemtjänstutförarna. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa for fotvård är 360 leronor per behandling. Taxan förslås 
höjas med 40 la onor till400 kronor. Den senaste höjningen gjordes år 2013, 
från 320 kronor til1360 kronor enligt beslut i kommunfullmäktige§ 5. 

2014-02-24 § 113 beslutade fullmäktige att införa ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling till 200 kronor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår oförändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 kronor är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd for 
att öka fotvårdens intäkter. 

Nämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att ny taxa for fotvård ska vara 400 kronor per 
behandling. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommtmfullmäktige att nya taxan ska böJ.j a gälla från och med 
2015-05-18 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

T j änsteslcrivelse, daterad 2015-02-12, nr VON 2015 .l 04 

Beslut, kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013.825 

Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

- Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 54 
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-13, § 79. 

styrelsen föreslår följande: 

l. Fullmäktige beslutar avslå vård- och omsorgsnämndens begäran om att 
höja del av taxan for fotvård. 

2. Fullmäktige ger vård- och omsorgsnänmden i uppru:ag att se över den 
nuvarande taxans utformning. 
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2015-05-04 

KS 2015/121 

Clnistian Nordberg (MP), Carina Lund (M) och Michael Rubbestad (SD) 
yrkar att vård- och omsorgsnämndens fårslag till beslut återremitteras får ny 
översyn. 

Propositionsordning 
Efter avslutad debatt ställer ordfåranden proposition på yrkandet om 
återremiss och konstaterar att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
till vård- och omsorgsnämnden. 

Kornmunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar återremittera fårslaget om att höja del av taxan får 
fotvård till vård- och omsorgsnämnden for ny översyn. 

Beslutsexpediering 
Vård- och omsorgsnämnden 
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Förslag om revidering av riktlinjer för individuella hjälpmedel -
mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår samt ny avgift för 
ro Ilator och eldriven rullstol 

Sammanfattning 
Av protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2015-03-03, § 24, 
framgår följande: I riktlinjer får individuella hjälpmedel finns anpassad 
mobiltelefonbaserad plattform som fårskrivningsbar produkt får den som 
har kognitiv nedsätt-ning samt en fast engångsavgift får andra rollatar och 
en avgiftshyra per månad får ehullstol. 

Mobiltelefonbaserade hjälpmedel 
Mobila plattformar (smartphones) är en produkt som de flesta människor 
har. Det finns många funktioner i de flesta smartphones på marirnaden som 
kan ge stöd får minne, planering och stmlctur får den som har en nedsatt 
kognitiv fårmåga. 

Inom ramen får individuella hjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit fårshivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 
applikationer eller så ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsalrnad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel fårsktivas, får att 

l _kompensera får den kognitiva nedsättningen. En mobil plattform (smart
phones) bör dänned inte längre klassas som ett hjälpmedel. 

Avgifter för rollatar och elrullstol 
Ändring av avgifter får rollatar och elrullstol som fårenldar hantering och 
gör att hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. Idag är avgiften 500 
laonor i ett engångsbelopp får den som :far en andra rollatar förskriven. Den 

; fårsta rollatom är avgiftsfri. För elmllstol är avgiften 80 honor per månad. 

Ny avgift får den andra rollatom föreslås istället vara 50 laonor per månad. 
Ny avgift får e hullstol föreslås vara l 00 honor per månad 

Förvaltningens bedömning 

Den telroiska utveclding som pågår innebär att det idag finns produkter på 
marirnaden som kan kompensera får många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Samma typ av månadsvis debitering får rollatar och eliullstol förenidar 
hanteringen och främjar att hjälpmedel återlämnas när behovet upphör. 

Nämndens beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-02, nr VON m 2015.61. 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inom riktlinjen for de individ-uella 
hjälpmedelen inte längre erbjuda mobiltelefonbaserad plattform som 
forslaivningsbmi hjälpmedel. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att foreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgift for rollatar nummer två (2) till 50 
kronor per månad, att bö1ja gälla från och med 2015-05-18 och 
tills vi dare. 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att fdreslå kommunstyreslen att foreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgift får ehullstol till l 00 leronor per 
månad, att bö1ja gälla från och med 2015-05-18 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
Värd- och omsorgsnämndens beslut 2015-03-03, § 24 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2015-03-24 § 55 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-04-13, § 80. 

Kommunstyrelsen föreslår att forslagna höjningm· av avgifter avslås. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Mari Nordberg (MP) yrkar, med instämmande från samtliga tjänstgörande 
fåreträdare for (M), (FP), (KD), (C) och (MP) att ärendet genom 
minoritetsåtenemiss återfårs till vård- och omsorgsnämnden for översyn av 
de aktuella taxornas utformning. 

Propositionsfårfarande 
Efter avslutad debatt föreslår ordforanden att fullmäktige forst prövar 
yrkandet om minotitetsåterremiss. Fullmäktige godkänner detta. Efter 
prövning av yrkandet finner ordfåranden att fullmäktige beslutar att ärendet 
återfors till vård- och omsorgsnämnden får översyn av de fdreslagna 
taxornas utformning. 

Efter ordforandens godkännande noterar Michal Rubbestad (SD) med 
instämmande från Agneta Hägglund (S) foljande i sammanfattning: 
Motiveringen får återremissen är inte tillräcldigt tydlig. 

EXPEDIERAD SIGNATIJR UTDRAGSBESTYRKNING lrt ld- 1 
Nr 2015.2716 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF§ 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2015/122 

Kommunfullmäktigs beslut 

l. Fullmäktige beslutar att ärendet genom minoritetsåterr-emiss återfårs till 
vård- och omsorgsnämnden får översyn av de föreslagna taxornas 
utformning 

Beslutsexpediering 
Vård- och omsorgsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-05-04 

KS 2015/69 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete med tillhörande 
brandskyddsregler 

Sammanfattning 
Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 
SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 
att kommunen är skyldig att: 

säkerställa att det finns säkerhetsutrustning for släclrning av brand, for 
livräddning eller annan olyckshändelse 

. Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 
byggnadstelrniska åtgärder eller underhåll och service av 
säkerhetsutrustning 

Att upprätta en slaiftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver laaven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare 
organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning 
med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 
brandskyddsfrågorna har kommunövergripande riktlinjer och 
brandskyddsregler tagits fram. 

Beslutsunderlag 
- Riktlin j er for systematiskt brandskyddsarbete, daterade 2015-03-12 

Kommunövergripande brandskyddsregler, daterade 2015-03-06 

Tjänsteslaivelse 2015-03-09 

Arbetsutskottets forslag till beslut 2015-03-24 § 57 

Kommunstyrelsens forslag till beslut 2015-04-13, § 77. 

Styrelsen tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige antar rilctl:inj er for systematiskt brandskyddsarbete med 
tillhörande brandskyddsregler. 

Beslutsexpediering 
F as tighetsenheten 
S äkerhetssamordnaren 
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Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och fyllnadsval 
efter Michaela Wängelin (MP) 

Sammanfattning 
Wängelin avsäger sig i skrivelse de båda uppdragen på grund av avflyttning 
från Håbo kommun. 

Valberedningens muntliga nominering - ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden: Kiymet Yildirimer (MP). 

Beslutsunderlag 

Skriftlig avsägelse från Michaela Wängelin (MP) 

Valberedningens muntliga nominering 

Tjänsteslaivelse 2015-04-22. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige enledigar Michaela Wängelin (MP) dels från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och dels från uppdraget som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

2. Fullmäktige utser Kiymet Yildirimer (MP) tillledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, får resterande del av innevarande mandatperiod, 
efter Michaela Wängelin (MP). 

3. Fullmäktige uppdrar till kommunkansliet att tillskriva Länsstyrelsen i 
Uppsala län med begäran om att en ersättare i kommunfullmäktige utses 
efter Micl1aela Wängelin (MP). 

Beslutsexpediering 
Vald 
Michaela Wängelin (MP) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Noteringar från allmänhetens frågestund i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-04 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordforande redovisar ett upprop med anledning av 
uttalanden i olika media mot BU-emigranter som vistas i kommunen. Tonen 
i dessa uttalanden, som bland annat knutits till att ett antal husvagnar brunnit 
ned, har stundtals varit hätska och otrevliga. Komm1ll1styrelsens ordforande 
avslutar uppropet genom att meddela att samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige tar avstånd från nämnda uttalanden. 

Fråga ställs om kvalitetslcrav ingår som laiterium vid upphandling. 

Kommunstyrelsens ordfårande meddelar att kvalitetslaav fmns med vid 
upphandlingar. Ordfåranden överlämnar en slaiftlig sammaställning till 
frågeställaren som ett kompletterande svar. 

Fråga ställs om varfår tjänstemän vid kommunfårvaltningen inte svarar på 
frågor som ställs via e-post. 

Komnnmstyrelsens ordfårande meddelar att kommunens politiker och 
tjänstemän ibland kan missa något men generellt besvaras förfrågningar och 
annat som kommer till kommunen via e-post. 

Frågeställaren har noterat att stubbarna som lämnats efter viss trädgallring är 
for höga samt att inte ändamålsenliga verktyg används i samband med den 
aktuella trädfällningen. 

Kommunstyrelsens ordforande meddelar att Arbetsmiljöverkets regelverk 
roljs i sambandmed trädfällningar. 

Fråga ställs varfår årsarvodet for kommunfullmäktiges ordfårande sänkts 
infår innevarande mandatperiod. 

Kommunstyrelsens ordforande meddelar att arvodet for ordfåranden sänlcts 
samtidigt som arvodet ror fullmäktiges vice ordroranden höjts. Syftet med 
detta är att ge fåmtsättningar får ett aktivare fulhnälctigepresidium. 

Ordfåranden avslutar frågestunden. 
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