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§ 69

Tyst minut
I samband med mötets öppnande hålls en tyst minut för att hedra minnet av
Bo Zander och Bo Norén som har avlidit. Bo Zander var tidigare
förtroendevald politiker i tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
brandstyrelsen. Bo Norén var tidigare kommunalråd i Håbo kommun.
______________
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§ 70

Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
l. Kommunfullmäktige utser Christian Nordberg (MP) och Owe Fröjd (Båp)
till justerare av dagens protokoll.
2. Kommunfullmäktige fastställer justeringssammanträdet till torsdagen den
15 juni 2017 kl. 16.00 i Glasburen, kommunhuset
3. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med
nedanstående tillägg samt konstaterar att kungörelse har skett i laga ordning.
- Tillägg: Anmälan av ny motion: Inrättande av lokal förmedling av
arbetskraft
- Tillägg: Anmälan av ny motion: Införande av verksamhetsbesök
- Tillägg: Anmälan av ny motion: Förändring av fullmäktiges mötesstruktur
Sammanfattning
Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte
ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att
kungörelse skett i laga ordning.
______________
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§ 71

Dnr 2017/00217

Svar på medborgarförslag: Förslag på lösning av
parkeringsproblem vid våra båtklubbar och för
personer med båtsläp som sjösätter vid rampen mot
Aronsborgs Konferenshotell
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås att en grus- eller asfaltplan ska färdigställas
vid Aronsborgs båthamn för att sommartid utgöra parkering för bilar med
båtsläp. Detta skulle lösa den parkeringsproblematik som varit i området
under somrarna. Vintertid skulle ytan kunna användas för att spola is och
därmed göra en skridskobana. Till förslaget bifogas en karta över lämplig
placering.
Förvaltningen är medveten om den parkeringsproblematik som beskrivs och
har fått två olika uppdrag relaterade till Aronsborgs båthamn. Dels har
förvaltningen fått i uppdrag att åstadkomma en gästhamn i Aronsborg (KS
2016-05-23 § 122) och dels att återkomma med förslag på parkeringslösning
för båttrailer och bilar vid Aronsborgsviken (KTU 2017-04-11 § 31). Detta
innebär således att förvaltningen arbetar med att se över området för att
bland annat lösa parkeringsproblematiken.
Dock bedömer förvaltningen att asfaltering eller grusning av en grönyta, i
enlighet med förslaget, inte är rätt väg att gå för att lösa
parkeringsproblemen. Detta eftersom grönytorna är till för rekreation för
allmänheten och därmed bör kvarstå.
När det gäller den del av förslaget som avser att en grus/asfaltsplan skulle
spolas till isbana på vintern bedömer förvaltningen att kommunen inte kan
ta på sig att ordna och hålla efter en sådan bana. Detta eftersom det är
förenat med arbetsinsatser som kommunen inte har resurser till.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att medborgarförslaget
ska avslås. Aronsborgs båthamn och problematiken kring parkering där ska
dock även fortsättningsvis hanteras inom ramen för ovanstående uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 139
Tekniska utskottet 2017-05-16 § 38
Tjänsteskrivelse 2017-04-12
Medborgarförslag 2017-03-12
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______________
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren för kännedom
Tekniska avdelningen för kännedom
Kansliet
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§ 72

Dnr 2016/00676

Svar på motion: Folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avslår motionen då ämnet för folkomröstningen inte
ryms inom den kommunala kompetensen.
Sammanfattning
Linnea Bjuhr (SD) har överlämnat en motion till fullmäktige med förslaget
att kommunen ska hålla en kommunal folkomröstning om
flyktingmottagandet. Motionären menar att flyktingmottagandet skapar
problem bl.a. vad gäller kommunens bostadssituation och ekonomi.
Dessutom menar motionären att flyktingsituationen leder till ökad social oro
i kommunen. Motionären framför också att kommunen ska vara en
demokratisk kommun som uppmuntrar till kommunala folkomröstningar.
Juridiska förutsättningar för folkomröstning
De juridiska förutsättningarna för kommunala folkomröstningar återfinns i
kommunallagen (SFS 1991:900) samt i lagen om kommunala
folkomröstningar (SFS 1994:692).
I kommunallagens (KL) 5 kap. 23 § framgår att ett ärende om att hålla
folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige om 10 % av de
röstberättigade kommunmedlemmarna, inom en sex månaders period, så
begär. Enligt 5 kap. 34 § KL kan folkomröstning även hållas efter beslut av
fullmäktige som ett led av beredningen av ett visst ärende.
Om fullmäktige beslutar att hålla en kommunal folkomröstning ska
föreskrifterna i lagen om kommunala folkomröstningar följas. I korthet
innebär detta att en kommunal folkomröstning får i stort sett lika stora
administrativa och kostnadsmässiga effekter som vid ett allmänt val.
Juridiska förutsättningar för kommuner inom migrationspolitikens
område
Sveriges migrationspolitik handhas av riksdag och regering och faller
därmed inte inom den kommunala kompetensen, vilken föreskrivs i 2 kap. 1
§ kommunallagen samt i lagen om vissa kommunala befogenheter (SFS
2009:47). Migrationspolitik är med andra ord inte en kommunal fråga och
en folkomröstning i frågan på kommunal nivå skulle därför inte leda till
något. Oavsett utfall så kan kommunen inte agera utifrån resultatet, då
kommunen saknar laglig grund och mandat att agera i migrationspolitiken.
Det finns idag gällande lagstiftning som reglerar mottagandet och
fördelningen av nyanlända till landets kommuner. En kommun är skyldig
enligt 5 § lag (SFS 2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

9(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12
Kommunfullmäktige

för bosättning, att efter anvisning ta emot nyanlända. Av förordning (SFS
2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner § 2 framgår att det
totala antalet nyanlända som omfattas av kommunanvisning under år 2017
är 23 600. För Uppsala län är antalet 1 031 och för Håbo kommun 84 st.
Av förordning (SFS 2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare
för bosättning § 5 framgår att det är länsstyrelsen som beslutar om
fördelning av länstalet till länets kommuner. Enligt 9 § lag (SFS 2016:38)
om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kan
länsstyrelsens beslut om fördelning inte överklagas.
Förvaltningens bedömning
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelsens förvaltning
bedömningen att en folkomröstning så som den föreslås i motionen inte är
förenlig med den kommunala kompetensen eller med gällande lagstiftning,
så till vida att kommunen saknar laglig grund att agera utifrån
folkomröstningens resultat. Mottagandet regleras i lag och förordning och är
därmed inget som kommunen kan påverka. Av denna anledning skulle en
folkomröstning i frågan bli verkningslös.
En kommunal folkomröstning kostar dessutom ca 500 tkr att genomföra och
att gå vidare med en kommunal folkomröstning i en fråga där kommunen
saknar mandat att agera kan inte, enligt förvaltningens mening, anses vara
en försvarbar hantering av kommunala skattemedel.
Därmed föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 114
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 88
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Motion 2016-12-12
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar:
- att motionen bifalles och genomförs i samband med ordinarie val
- att utfallet av en omröstning ses som en riktlinje för den kommunala viljan
att beakta i det politiska arbetet.
Rasmus Kraftelid (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) finner att två förslag till beslut föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut och Michael Rubbestads (SD) yrkande.
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut eller Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag till beslut.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet.
______________
Beslutet skickas till:

Motionären för kännedom
Kansliet

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

11(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12
Kommunfullmäktige

§ 73

Dnr 2017/00372

Anmälan av ny motion: Namnbyte från "Dragets
industriområde" till "Bålsta Handelsplats"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) och Bengt Björkman (SD) har överlämnat en
motion till fullmäktige. Motionärerna föreslår att Dragets industriområde
ska byta namn till Bålsta handelsplats för att bättre avspegla den verksamhet
som bedrivs där.
Beslutsunderlag
Motion 2017-05-15
______________
Beslutet skickas till:

Motionären för kännedom
Kansliet för åtgärd
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§ 74

Dnr 2017/00347

Pensionspolicy för Håbo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Håbo kommun.
Sammanfattning
Kollektivavtalet om tjänstepensioner ger i vissa frågor kommunen som
arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med
medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Pensionspolicyn beskriver
ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett
friutrymme.
Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och
säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 118
Personal- och förhandlingsutskottet 2017-05-15 § 17
Tjänsteskrivelse 2017-05-11
Pensionspolicy för Håbo kommun 2017-05-11
______________
Beslutet skickas till:

Samtliga förvaltningar
Personalavdelningen
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§ 75

Dnr 2017/00230

Uppföljning av miljöstrategi för år 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog en miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling
i Håbo kommun 2015-02-23. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.
Varje förvaltning och kommunalt bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts 2016 i linje med miljöstrategin. I sammanställningen för hela
kommunen redovisas åtgärderna kopplat till miljöstrategins tre huvudmål
och tio delmål. Nyckeltal där förvaltningarna eller de kommunala bolagen
har haft mål finns redovisat. Ett eller flera nyckeltal för respektive mål
presenteras för att ge en övergripande bild över Håbo kommun. Nyckeltalen
som redovisas är framtagna av och används av Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), som Håbo fick beviljat medlemskap i 2016-12-14. I den här
uppföljningen används ett urval av nyckeltalen som indikatorer för hur
kommunen ligger till inom respektive mål. För varje delmål följer en
beskrivning av förvaltningarnas och de kommunala bolagens arbete för att
målen ska uppnås.
I likhet med föregående års uppföljning kan det konstateras att flest
rapporterade åtgärder kan kopplas till de två första målen, fossilbränslefri
kommun och giftfri och resurseffektiv kommun. Framtagandet av en
handlingsplan för miljöstrategin är en viktig åtgärd. För det tredje målet,
naturmiljöer med mångfald, har färre åtgärder utförts. Det kan konstateras
att mycket arbete som sker inom förvaltningarna ligger i linje med
miljöstrategin. Kopplingen mellan de specifika målen och utförda åtgärder
kan dock bli tydligare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 124
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 81
Tjänsteskrivelse 2017-03-23
Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun, KF 201502-23 § 6, KS 2014/70 dokumentnummer 57443
Förslag till beslut på sammanträdet
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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______________
Beslutet skickas till:

Samhällsplanerare
Bygg- och miljöförvaltningen
Samtliga nämnder
Håbohus AB
Håbo Marknads AB
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§ 76

Dnr 2017/00341

Delårsuppföljning mars 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsuppföljning per mars.
2. Kommunfullmäktige uppmanar nämnder med underskott att vidta
åtgärder/minimera underskott och redovisa det till delårsrapporten per
augusti.
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny investeringsbudget för år
2017, totalt 216,4 miljoner kronor enligt nedan,
Kommunstyrelsen skattefinansierat
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet

155 225 tkr
150 tkr
6 024 tkr
100 tkr
955 tkr
51 206 tkr
2 770 tkr

Sammanfattning
Prognosen för kommunens ekonomiska utfall för året är 11,8 miljoner
kronor, vilket är 1,1 procent av skattenettot. Det följer i princip det
budgeterade resultatet på 12,0 miljoner kronor, dock med avvikelser inom
vissa verksamheter.
Nämnderna prognostiserar totalt ett underskott på 7,3 miljoner kronor vid
årets slut. Barn- och utbildningsnämnden visar underskott med 7,3 miljoner,
överförmyndarnämnden underskott med 520 000 kronor och socialnämnden
underskott med 100 000 kronor.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar underskott främst beroende på
högre personalkostnader inom grundskoleverksamheten. Överskott inom
gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen motsvarar i princip underskottet i förskolan som orsakas av fler 1-5-åringar än budgeterat.
Överförmyndarnämnden anger att den huvudsakliga anledningen till
underskottet är ändrade statsbidragsregler för god man till ensamkommande
barn. Socialnämnden anger att underskottet beror på höga kostnader för
inhyrda socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd.
Bygg- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden redovisar att
verksamheten bedrivs inom budgetram och kommunstyrelsen redovisar ett
överskott på 557 000 kronor.
819 000 kronor är avsatt centralt i årets budget för att kunna göra en
lönesatsning på särskilda grupper. Löneöversynen är genomförd och
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budgeten föreslås fördelas till bygg- och miljönämnden 185 000 kronor,
barn- och utbildningsnämnden 483 000 kronor, socialnämnden 62 000
kronor och vård- och omsorgsnämnden 89 000 kronor.
Den taxefinansierade verksamheten prognostiserar överskott med 2,0
miljoner kronor, där det är VA-verksamheten som helt står för överskottet.
Lägre kapitalkostnader till följd av mindre investeringsvolym är orsaken.
Internränteintäkterna från verksamheterna är 1,3 miljoner kronor lägre till
följd av att färre investeringar genomförs.
Senaste skatte- och statsbidragsprognosen publicerades av SKL 27 april.
Den visar totalt 6,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skatteintäkterna är
3,9 miljoner kronor högre och statsbidragen är 2,5 miljoner kronor högre,
varav bidraget från välfärdsmiljarden är 1,3 miljoner kronor högre än
budget.
Nämnderna har fått i uppdrag att se över genomförandet i årets investeringsbudget. Resultatet av översynen är att investeringar för 131,9 miljoner
kronor inte genomförs i år. En viktig orsak är att en överhettad byggmarknad gör det svårt att få igång planerade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamheten. Investeringsbudgeten föreslås därför revideras helt
och det prognostiserade beloppen utgör den nya budgeten för årets
investeringar.
Vad gäller måluppföljningen är det fortfarande för tidigt på året för att
kunna dra definitiva slutsatser. Den samlade bedömningen är kommunstyrelsens och nämndernas mål och tillhörande målsättningar för
nyckelindikatorerna kommer uppfyllas under året.
Prognosen för årets exploateringar är -60,6 miljoner kronor, vilket är 44,3
miljoner kronor sämre än budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 128
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 85
Tjänsteskrivelse 2017-05-02
Delårsuppföljning mars 2017
Beslut från nämnderna
______________
Beslutet skickas till:

Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12
Kommunfullmäktige

§ 77

Dnr 2017/00327

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag
och motioner, våren 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen (KL 5:33),
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts
färdigt redovisas till kommunfullmäktige två gånger årligen. Senaste
redovisning skedde till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-07.
Totalt finns, per den 26 april 2017, 18 medborgarförslag och motioner som
fullmäktige ännu inte har beslutat om. Av dessa är tio ärenden motioner och
åtta ärenden medborgarförslag. Tre av motionerna och två av
medborgarförslagen har beretts i kommunstyrelsen och beräknas bli
behandlade i kommunfullmäktige 2017-05-08, vilket innebär att sju
motioner och sex medborgarförslag sannolikt kvarstår efter fullmäktiges
sammanträde den 8 maj.
Av de totalt 13 ärenden som således bör kvarstå att bereda efter fullmäktiges
sammanträde i maj 2017 är två motioner och ett medborgarförslag äldre än
ett år. Alla tre av dessa ärenden har tagits upp för politisk behandling men
har återremitterats för någon form av komplettering, vilket är anledningen
till att beredningen dragit ut på tiden i dessa fall.
För en preciserad redovisning av vilka medborgarförslag och motioner som
ännu inte beretts färdigt, se Bilaga 1- förteckning över ej färdigberedda
medborgarförslag och motioner 2017-04-26.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 130
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 89
Tjänsteskrivelse 2017-04-26
Bilaga 1: Förteckning över ej färdigberedda medborgarförslag och motioner
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

2017-06-12
Kommunfullmäktige

§ 78

Dnr 2017/00351

Regionförbundets likvidation
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
2. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen för regionförbundet i Uppsala län fastställde 2016-03-18
en plan för likvidationen av regionförbundet (org.nr 222000-1511). I den
anges att varje medlems fullmäktige ska godkänna att förbundet formellt
upplöses per 2017-01-01 för att förbundet ska kunna träda i likvidation.
Beslut om detta, samt om hur förbundets egna kapital, skulder, tillgångar
och åtaganden ska hanteras, fattas därefter av förbundsfullmäktige. Alla
regionförbundets medlemmar har godkänt förbundets upplösande i enlighet
med förslaget.
För genomförande av likvidationen har förbundsfullmäktige utsett ordinarie
ledamöter i förbundsstyrelsens arbetsutskott till likvidatorer. När likvidator
har fullgjort sitt uppdrag ska de enligt förbundsordningen avge en
slutredovisning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av i skiftet behållna tillgångar. Till berättelsen ska
redovisningshandlingar för hela likvidationen fogas. När
förvaltningsberättelse och redovisningshandlingar har delgivits samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
För att bokslut och förvaltningsberättelse ska kunna upprättas och granskas
samt för att förbundsstyrelsen ska kunna beviljas ansvarsfrihet måste
samtliga medlemmars fullmäktige fatta beslut om godkännande av bokslut
samt om ansvarsfrihet för 2016 senast 2017-06-30.
I slutet av året har avvecklingen av regionförbundet inneburit högre
kostnader än beräknat, även i förhållande till bedömning i delårsbokslutet,
vilket resulterat i ett underskott på ca 2,7 mkr. Underskottet förklaras av
kostnader av engångskaraktär för pensionsutbetalningar,
förtroendemannaersättningar, IT-tjänster, mobil och datorer samt inhyrd
personal, samt lägre intäkter till följd av medfinansiering av projekt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-12
Kommunfullmäktige

Underskottet täcks av regionförbundets egna kapital, i enlighet med beslut
av förbundsfullmäktige 10 december 2015 om att bemyndiga
förbundsstyrelsen att ta i anspråk delar av det egna kapitalet för att möta
eventuella omstrukturerings- eller andra oförutsedda kostnader som kan
uppstå i samband med likvideringen av regionförbundet.
Regionförbundets egna kapital uppgår därmed till 3 729 tkr. vilket överförs
till Region Uppsala efter avslutad likvidation.
Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att för Håbo
kommuns räkning besluta följande:
Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna
Regionförbundet årsredovisning för verksamhetsåret 2016, samt att årets
resultat om – 2702 tkr täcks av eget kapital.
Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunfullmäktige beslutar att för Håbo kommuns räkning godkänna att
likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-29 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 90
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Protokoll från likvidationskommittén
Gransknings av årsredovisning – PwC
Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisionsberättelse för år 2016
Förvaltningsberättelse för år 2016
______________
Beslutet skickas till:

Region Uppsala
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§ 79

Dnr 2017/00342

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget på nytt reglemente för
kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige upphäver det reglemente för kommunstyrelsen som
antogs 2016-12-12 § 147.
3. Besluten ovan gäller från och med 2017-06-12.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen kommer som ett led i det ständigt pågående kvalitets- och
effektiviseringsarbetet att besluta om att mer beslutanderätt inom
kommunstyrelsens ansvar för plan- och exploateringsarbetet delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta förväntas leda till mindre ledtider
inom kommunens planarbete och förbättra den politiska styrningen av
kommunens strategiska exploateringsprojekt.
Delegationsförändringen kommer även att innebära att beslutanderätten
delegeras till en mindre grupp av förtroendevalda än vad som tidigare varit
brukligt i Håbo kommun. För att bibehålla en så hög nivå av insyn och
transparens som möjligt föreslås därför kommunfullmäktige besluta om en
generell förändring i kommunstyrelsens reglemente som medger rätt för
ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott att delta på arbetsutskottets
sammanträden med yttranderätt. På så sätt möjliggörs ett bred politisk
diskussion i för kommunens utveckling viktiga frågor samtidigt som
utskottets faktiska ledamöter aldrig kan utgöra en egen majoritet i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 217-05-29 § 133
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16 § 93
Tjänsteskrivelse 2017-05-04
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen (förändringar är
gulmarkerade)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Ulf Winberg (M) yrkar att det av beslutet bör framgå att
reglementet börjar att gälla från och med 2017-06-12.
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Beslutsgång
Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut med förtydligande i enlighet med eget
yrkande och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige

§ 81

Dnr 2017/00395

Anmälan av ny motion: Inrättande av lokal förmedling
av arbetskraft
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Bengt Björkman (SD) har lämnat in en motion där det föreslås att
kommunen ser över möjligheten att inrätta en egen arbetskraftförmedling
som sköts i kommunal regi och som förmedlar och etablerar kontakter med
företagen i Håbo kommun samt att en sådan förmedling införs om
utredningen visar att det är genomförbart.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-08
______________
Beslutet skickas till:

Motionären för kännedom
Kansliet för åtgärd
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§ 82

Dnr 2017/00402

Anmälan av ny motion: införande av
verksamhetsbesök
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) har lämnat in en motion, där det föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder, och bolag får möjlighet att göra verksamhetsbesök
under året, där ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår samt att antalet
verksamhetsbesök fastställs till fyra per år. Syftet med verksamhetsbesöken
är att ge politikerna en inblick i den verksamhet de ska fatta beslut om.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-12
______________
Beslutet skickas till:

Motionären för kännedom
Kansliet för åtgärd
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§ 83

Dnr 2017/00403

Anmälan av ny motion: Förändring av fullmäktiges
mötesstruktur
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för beredning
Sammanfattning
Michael Rubbestad (SD) föreslår i sin motion att upplägget för fullmäktiges
sammanträden ska förändras så att alla ärenden och debatter löpande
avhandlas i enlighet med dagordningen utan att beslut fattas. Därefter ska
sammanträdet ajourneras och beslut fattas i ärendena när mötet
återupptagits. Detta i syfte att ge ledamöterna större möjlighet att lyssna till
debatten och sedan diskutera med varandra innan beslut fattas.
Beslutsunderlag
Motion 2017-06-12
______________
Beslutet skickas till:

Motionären för kännedom
Kansliet för åtgärd
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