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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

2015-06-15, kl. 17.15 - 18.05, Sicoldaster Wärdshus, Skokloster, 

Carina Lund (M) (ordförande), tjänstgör 
Liselotte Grahn Elg (M) (vice ordf.),ej närvarande, Tommy Rosenkvist 
(M) tjänstgör 
Göran Etiksson (C). tjänstgör 
Håkan Welin (FP), ej närvarande, SabineNaresson (MP) tjänstgör 
Christian Nordberg (MP), tjänstgör 
Fred Rydberg (KD), tjänstgör 
Agneta Hägglund (S), tjänstgör 
Lars-Göran Bromander (S), ej närvarande. , LeifLindqvist (V) tjänstgör 
Eva Staake (S), tjänstgör 
Fredtik Anderstedt (S), tjänstgör 
Werner Schubert (S), tjänstgör 
Michael Rubbestad (SD) ej närvarande, Bengt Björkman (SD) tjänstgör 
Owe Fröjd (Båp), tjänstgör 

Tommy Rosenkvist (M), tjänstgör 
Leif Zetterberg (C), ej närvarande 
SabineNaresson (MP), tjänstgör 
Helene eranser (S); ej närvarande 
Johan Tolinsson (S); ej närvarade 
Bengt Björlanan (SD), tjänstgör 
LeifLindqvist (V), tjänstgör 

Jonas Eliasson, kanslichef 
Hans Nordstedt, lcomtmmsela"eterare 

Fredrik Anderstedt (S) och Göran Eriksson (C) 

2015-06-23, kommunkansliet, kommtmhuset, Bålsta 

§§ 115-119 

§ 119, Id. 17.50- 18.00 
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§ 115 Godkännande av dagordningen 

Information 

Tillfårordnande av kommundirektör 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

Beslut om kravprofil vid re1aytering av kommundirektör 

Motion angående framkomlighet får 11den mjuka linjen", motionär: Owe Fröjd (Båp) 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



o 

HABO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 115 

Godkännande av dagordningen 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Ordfåranden noterar förslag från Owe Fröjd (Båp) att ett motionssvar ska 
behandlas under punlcten Övriga fi:ågor. 

Beslutsunderlag 

Utsänd ärendelista. 
- Muntligt fårslag om komplette1ing under "Övriga frågor". 

Kommunstyrelsen beslut 

l . styrelsen beslutar att godkänna dagordningen får dagens sammanträde i 
enlighet med utsänd kallelse/föredragningslista med komplettering från 
Owe Fröjd (Båp). 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 201 5.3453 
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Kommunstyrelsen 

KS § 116 

Information 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2014/56 

Följande information lämnas av kanslichefen: Kommundirektören slutar sin 
anställning och avtackas 2015-06-18, kl. 09.30 i Cafe Håbo. Fritt 
deltagande. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.3458 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KS § 117 

Tillförordnande av kommundirektör 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/178 

Kommundirektören avslutar sin anställning. Fram till dess att en efterträdare 
tillträder ska en tillforordnad kommundirektör tillsättas. 

Föreslås att elconomichefVipul Vithlani tillförordnad som kommundirektör 
från och med 2015-08-01 och fram till dess att rela)'terad lcommuncfu·ektör 
tillträder. 

Beslutsunderlag 

Personal- och forhandlingsutskottets beslut 2015-05-26 § 10 
- Tjänsteshivelse 2015-06-03. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelsen beslutar att från och med 2015-08-01 och fram till dess att 
rekryterad kormmmdirektör tillträder, förordna ekonomichef Vipul 
Vithlani som konummdirektör. 

2. Styrelsen beslutar att Vipul Vithlani erhåller 7000 la per månad utöver 
ordina1ie lön som ekonomichefunder den tid som Vithlani tjänstgör som 
tillfårordnad kommundirektör. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 
Ekonomichef 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 20 1 5.3~62 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 118 KS 2015/178 

Beslut om kravprofil vid rekrytering av kommundirektör 

Sammanfattning 
Inför relayteringen av kommundirektör föreligger förslag till kravprofiL 

Efter överläggning noteras dels att punkten "Akademisk balcgmnd" i den 
föreslagna kravprofilen kompletteras med "eller motsvarande" och dels att 
gmppledama ges möjlighet att föra samtal med slutlcandidatema till 
anställningen som kommundirelctör. 

Beslutsunderlag 

- Förslag tillkravprofil vid rekrytering av lcommundirelctör, 2015-06-01. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. Styrelsen beslutar att anta "Kravprofil vid relcrytering av 
kommundirektör 2015-06-0 l" ned tillägget att punkten "Akademisk 
bakgnmd" i kravprofilen kompletteras med "eller motsvarande". 

2. styrelsen beslutar att gruppledarna ges möjlighet att tmder 
rekryteringsförfarandet föra samtal med slutkandidaterna till anställning 
som lcommundirektör. 

Beslutsexpediering 
Personalchef 
Gmppledare 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

d l P~[ l 

Nr 2015.3478 
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KS § 119 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-06-15 

KS 2015/85 

Motion angående framkomlighet för "den mjuka linjen", 
motionär: Owe Fröjd (Båp) 

Sammanfattning 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige 2015-02-23, § 2, och 
överlämnades till kommunstyrelsen for beredning. Motionen bereds for 
nfuva1·ande inom teknikförvaltningen for att via kommunstyrelsens tekniska 
utskott och kommunstyrelsen redovisas till kommunfullmäktige for beslut. 

Motionären yrkar följande: "Kommunstyrelsens tekniska utskott 
aktualiserade frågan redan samma dag som motionären skickade in 
motionen. Utskottet arbetar med att lösa detta problem enligt motionärens 
förslag. 

Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen." 

Sammanträdet ajoumeras mellan kl. 17. 50- 18.00. 

Ordfåmaden konstaterar att styrelsen har att ta ställning till om fu·endet är 
berett och ska avgöras idag eller om yrkandet ska avslås i avvaktan på 
miljöutskottets redovisning av ärendet. Styrelsen godkänner detta. Efter 
propositionsfårfarande finner ordfåranden att styrelsen avslår Fröjds (Båp) 
yrkande. Votering begärs och fåljand~.voteringsproposition fastställs av 
kommunstyr·elsen: Den som röstar for att yrkandet ska avslås, röstar ja och 
den som röstat får att yrkandet ska bifallas, röstar nej. Omröstningen utfaller 
med femjaröster (Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Sabine 
Naresson (MP), Fred Rydberg (KD), och Carina Lund (M)) och med sju 
nejröster (Agneta Häggltmd (S), LeifLindqvist (V), Eva Staake (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Wemer Schubert (S) Bengt Björkman (SD) och Owe Fröjd 
(Båp)). En ledamot (Cluistian Nordberg (MP)) avstår deltagande i 
omröstaningen. styrelsen beslutarar dänned att bifalla yrkandet. 

Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23, § 2. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

l . Fullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

\ . 

Nr 20 15.3479 
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